
 
          

 

Angående artikeln om Framtidsfullmakt i det digitala Distriktsbladet i 
maj 2019 
 
Jag fick en fråga från en av våra läsare. Frågan gällde hur man skall ordna 
med granskning av någon som har utsetts till fullmaktstagare.  
 
Det skall gå till på följande sätt, när fullmakten upprättas skall man utse 
någon att granska fullmaktshavarens verksamhet. Detta skall skrivas in i 
fullmakten med angivande av granskarens namn eller firma. Det finns inga 
krav för vem som kan utses till granskare. Denne kan vara såväl en fysisk 
person som en juridisk person. Man kan således utse t.ex. en bokföringsbyrå 
eller annan redovisningserfaren person eller en jurist, advokat eller d:o. Man 
får naturligtvis se till att en granskare är någon som man litar på och har 
förtroende för. Det är sedvanligt att kostnaden för en granskare skall betalas 
av fullmaktsgivaren om inget annat överenskoms. Det finns ingen explicit 
anvisning av detta men det torde gå att begära hos Överförmyndarnämnden 
där fullmaktsgivaren är bosatt att myndigheten utses till granskare. 
 
Om en utsedd granskare begär det är fullmaktstagaren skyldig att avge 
redovisning, detta behöver dock inte ske mer än en gång per år. Även om en 
granskare inte har utsetts skall fullmaktstagaren på begäran av fullmakts–
givarens make, sambo eller fullmaktsgivarens nära släktingar lämna 
redovisning av sitt åtagande. Fullmaktshavaren är också skyldig att lämna 
redovisning till Överförmyndarnämnden om nämnden begär det. 
 
Det är värt att notera i sammanhanget att en framtidsfullmakt träder i kraft 
när fullmaktshavaren begär det. För den händelse att det angivits i 
fullmakten att domstol skall eller om fullmaktshavaren begär att frågan skall 
prövas av domstol så skall domstolen bestämma när fullmakten träder i kraft. 
I det aktuella fallen får man vända sig till den tingsrätt som är behörig i det 
område där fullmaktsgivaren är bosatt. Saken handläggs då av domstolen 
som ett ärende enligt lagen om domstolsärenden. 
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