
Aktivitetsmöte om framtidsfullmakt 8 mars 2018 

 

 

 

Det märktes att dagens ämne 

intresserade många. Tom 

Ahlands gamla publikrekord 

från förra våren på 110 åhörare 

blev slaget med råge. 

 

 

 

 

 

 

Vår klubbmästare Britt-Marie 

introducerade dagens två 

talare, som båda är välkända: 

 

Ylva Yngvesson är ju 

Seniorens ekonomikrönikör och 

har ett förflutet inom bl.a. 

Swedbank. 

 

 

 

Britt-Marie Svensson skriver i 

DN under rubriken Fråga 

juristen. 

 

 



 

 

 

Ylva inledde med att berätta om 

vad framtidsfullmakt innebär. Det är 

en ny lag (april 2017), som handlar 

om hur man kan ordna inför risken 

att man blir oförmögen att ta hand 

om sin ekonomi. 

Liksom med testamente behöver 

man ”tänka efter före”. 

Många har nog redan upprättad en 

fullmakt för någon anhörig, men 

den upphör egentligen att gälla den 

dag fullmaktsgivaren inte är i stånd 

att återkalla den. Därför täcker den 

inte in alla situationer som dyker 

upp. 

 

Det finns ju även andra åtgärder 

man har kunnat - och fortfarande 

kan - vidta. Men det räcker inte 

alltid. 

 

Hittills har det inte funnits något bra 

alternativ. Att ordna med och vara 

beroende av en god man eller en 

förvaltare är rätt omständligt och 

opraktiskt för en nära anhörig. Och 

dessutom kostsamt för samhället. 

 

 

 

Därför tillkom lagen om framtids-

fullmakt. 



 

 

 

Det finns vissa regler 

kring framtidsfullmakter: 

-- Fullmakten måste 

vara skriftlig. 

-- Fullmaktsgivaren 

måste vara över 18 år. 

-- Fullmakten måste 

bevittnas. 

 

 

 

Vissa regler finns också 

för ikraft-trädandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ska framgå vad som 

ska omfattas av full-

makten.  

Förutom att handla 

förnödenheter kan en 

fullmaktshavare sköta 

placering på konton, 

betala räkningar och 

ansluta till autogiro, 

sköta försäljning av 

egendom samt se till att 

medel finns för behov av 

omsorg.  

Fullmaktshavaren ska 

även kunna ansöka om 

bostadsstöd och andra 

bistånd samt deklarera. 



 

 

 

Det ska också framgå 

av framtidsfullmakten 

vad man inte får göra 

som fullmaktshavare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns föreskrifter om 

kontrollåtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ska också framgå 

när en framtidsfullmakt 

ska upphöra att gälla. 



 

 

 

 

 

 

Det finns också en 

annan möjlighet att 

hjälpa någon som blir 

oförmögen att sköta 

sin ekonomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men rollen som 

ställföreträdande 

anhörig har vissa 

begränsningar, varför 

en framtidsfullmakt 

ibland kan vara ett bra 

alternativ. 



 

 

 

 

Ylva avrundade med 

några viktiga råd enligt 

bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ännu ett gott råd var att ta 

hjälp av någon sakkunnig, 

eftersom det kan få 

oanade konsekvenser om 

det blir något fel i formule-

ringarna, eller om man 

glömmer att skriva in 

något viktigt. 

 

 

 

 

 

Som slutord passade 

några tänkvärda ord av 

Tage Danielsson: 

”Om du vägrar se bakåt 

och inte vågar se framåt, 

då får du se upp!” 

 

 

 

 



 

 

 

Efter avslutad genomgång blev 

det frågestund.  

 

Det var många som hade 

frågor och Ylva och Britt-Marie 

svarade på alla. 

 



 

 

  

 

 

Senioren har haft två artiklar i ämnet om du vill läsa mer: 

Ylvas artikel Möjligt skriva fullmakt om framtiden är från Senioren 2017-07-21: 
http://www.senioren.se/expert/mojligt-skriva-fullmakt-for-framtiden/ 
Frida Andersson Johanssons artikel Ta makten över framtiden publicerades 2018-02-12: 
http://www.senioren.se/omvarld-ekonomi/ta-makten-over-framtiden/ 

 

 

Det var också några i publiken med 

egna erfarenheter från bankvärlden 

eller som god man som bidrog till 

informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till slut avtackades de båda för en 

synnerligen intressant och matnyttig 

information. 

Ylva kan du nå genom Seniorens 

redaktion och Britt-Marie har mejl-

adressen brittmarie@brajuridik.se. 

 

 

 

 

 

 

Även efteråt var det flera som ville 

ställa frågor mer privat och Ylva och 

Britt-Marie svarade även på dessa. 

http://www.senioren.se/expert/mojligt-skriva-fullmakt-for-framtiden/
http://www.senioren.se/omvarld-ekonomi/ta-makten-over-framtiden/

