
 

Framtidsfullmakt 

Många drabbas i äldre dagar av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd vilket medför svårighet att ta 

hand om sig själv och sin ekonomi. Allt fler äldre kan förväntas öka behovet av hjälp. Regeringen har 

med angiven bakgrund tagit fram en lagstiftning om sk. framtidsfullmakter som ger den enskilde en 

möjlighet att utse någon som framledes kan ta hand om en persons ekonomiska och personliga 

angelägenheter när man inte själv klarar av detta. Det finns helt enkelt ett behov av att kunna utse 

någon som redan har fått rätten att träda in och hjälpa och stödja när ett sjukdomstillstånd eller 

annan otillräcklighet hos fullmaktsgivaren blir ett faktum. På det sätt som framtidsfullmaktens juridik 

är konstruerad får fullmaktsgivaren möjlighet att dels välja en person som han eller hon litar på och 

även vara med på ett stadium då fullmaktsgivaren fortfarande är förmögen att dirigera hur 

vederbörande senare vill ha det och få vissa saker utförda. 

Framtidsfullmakten börjar gälla när man själv inte längre kan ta hand om sina angelägenheter på 

grund av att man har fått en psykisk störning eller blivit fysiskt sjuk. Framtidsfullmakten skall vara ett 

alternativ till att en god man eller förvaltare tillsätts och framtidsfullmakten skall ge den enskilde ett 

större självbestämmande i sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Ikraftträdandet bestäms 

av fullmaktshavaren alternativt av domstol om detta skrivits in i fullmakten eller fullmaktsgivaren 

begär det. 

Det föreligger vissa formella krav för att en upprättad handling skall få benämnas framtidsfullmakt. 

Man måste vara fyllda 18 år och kunna ta hand om sina angelägenheter för att få upprätta en 

framtidsfullmakt. Fullmakten måste vara skriftlig. Det måste framgå av handlingen att det är en 

framtidsfullmakt som har upprättats. Det måste framgå av handlingen vilken eller vilka som är 

fullmaktstagare. Det måste framgå av fullmakten vilka angelägenheter som omfattas av 

framtidsfullmakten. Om det finns några villkor för fullmakten i övrigt måste dessa anges och noga 

beskrivas. Fullmakten skall bevittnas av två personer. Dessa skall båda vara närvarande när 

fullmakten undertecknas. De skall veta att det rör sig om en framtidsfullmakt. I lagtexten finns en 

katalog och även hänvisningar till Ärvdabalken över vilka som ej kan vara vittnen. I övrigt hänvisas till 

att söka ledning i reglerna för testamentsvittnen i Ärvdabalken. 

Det kan vara bra att känna till att i samband med att lagstiftning av institutet framtidsfullmakt vilken 

antogs att träda i kraft den 1 juli 2017 så lagstiftades också om ett tillägg till Föräldrabalken vilket rör 

det här ämnesområdet. 17 kapitlet har följande rubrik, Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa 

fall. Innebörden av behörigheten är. Om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk 

störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand 

om sina ekonomiska angelägenheter, är en anhörig behörig att för den enskilde vidta ordinära 

rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring. Behörigheten gäller om den situation 

som avses i första stycket har inträffat sedan den enskilde har fyllt 18 år. Det är den anhörige som ska 

bedöma om behörigheten gäller. Detta öppnar möjligheter för anhöriga att hjälpa till även för den 

som inte har upprättat någon framtidsfullmakt men plötsligt blir så sjuk att denne inte kan handa 

t.ex. sin ekonomi. Det kan ju bli lite bråttom med att betala någon anhörigs räkningar eller ta hand 

om något annat om den anhörige t.ex. har råkat ut för en hjärnblödning. 

Ett råd när det gäller framtidsfullmakt – laborera inte själv med att upprätta en framtidsfullmakt, det 

är lätt att gå fel i juridikens irrgångar prata med en sakkunnig först t.ex. en jurist. 
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