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Bakgrund och syfte 

Ny lag sedan 1 juli 2017.

Liknande lagar finns i flera andra länder.

Allt fler personer blir äldre och kan behöva en 

ställföreträdare i olika situationer. Det behövs alternativ 

till gode man och förvaltare.

En fullmakt för framtiden, om det skulle behövas. 

Enskilda ska i förväg kunna bestämma om hur deras                          

angelägenheter ska hanteras om de inte längre kan ta 

hand om dessa själva. 



Fullmaktsgivare - Fullmaktshavare

Fullmaktsgivare är den som ger framtidsfullmakt 

åt någon eller några andra.

Fullmaktshavare är den som tar emot en 

framtidsfullmakt och lovar att hjälpa 

fullmaktsgivaren när behov uppstår. 



Vad är en framtidsfullmakt?

En fullmakt som en person i förtid ger åt en annan 

person att företräda denna om han eller hon på 

grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte 

längre har förmåga att ha hand om de 

angelägenheter som fullmakten avser.



Formkrav

Fullmaktsgivaren ska vara myndig och 
beslutsförmögen.

Fullmakten ska vara skriftlig.

Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt.

Det ska framgå vem som är fullmaktsgivare.

Det ska framgå vem/vilka som är fullmaktshavare.

Det ska framgå vilka angelägenheter som omfattas 
av fullmakten.

Fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två 
samtidigt närvarande personer.



Vad kan en framtidsfullmakt omfatta?

Genom en framtidsfullmakt ska enskilda i förväg kunna 
bestämma om hur deras personliga och ekonomiska
angelägenheter ska hanteras om de inte längre kan ta hand om 
dessa frågor själva.

• Personliga = t.ex. frågor om boende, personlig omvårdnad, 
ansöka om bistånd, företräda inför myndigheter.

• Ekonomiska = t.ex. betala räkningar, hantera hyresavtal, 
elavtal, abonnemang, bankmedel och andra ekonomiska 
tillgångar.

• Detaljerad – Generell.



Däremot inte …

En framtidsfullmakt får inte omfatta

• Åtgärder inom hälso- och sjukvård eller 

tandvård.

• Frågor av personlig karaktär (ingå äktenskap, 

bekräfta faderskap eller upprätta testamente).



Ikrafträdande

Två förutsättningar för att framtidsfullmakten ska träda ikraft

1. Fullmaktsgivaren kan inte längre ta hand om de 

angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar

2. Har inte längre varaktigt och i huvudsak förmåga att ha 

hand om de angelägenheter som fullmakten omfattar

Det är fullmaktshavaren som gör denna bedömning

Domstol för prövning

Fullmaktsgivaren själv, dennes maka/make eller sambo 

och närmaste släktingar ska underrättas. Likaså om det 

finns en granskare.



Fullmaktshavarens/-nas uppdrag

Bedöma när framtidsfullmakten träder ikraft.

Informera fullmaktsgivaren, anhöriga och ev. granskare 

om att framtidsfullmakten trätt ikraft.

Bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som 

framtidsfullmakten omfattar. 

Har en lojalitets- och samrådsplikt.

Bör dokumentera åtgärder som görs för att underlätta ev. 

granskning och redovisning.

Kan bli skadeståndsskyldig.



Granskning och kontroll

Det går att i fullmakten utse en eller flera granskare som 

ska kontrollera att fullmaktshavaren sköter uppdraget.

Granskaren kan vara en fysisk eller en juridisk person.

Om misstanke om misskötsel kan granskare eller 

anhöriga kontakta överförmyndaren.



Ändring, återkallelse och upphörande

En framtidsfullmakt 

- kan när som helst ändras och återkallas av      

fullmaktsgivaren (innan den träder ikraft)

- kan återkallas av granskare, överförmyndare     

eller tingsrätt

- upphör om fullmaktsgivaren eller    

fullmaktshavaren får god man eller förvaltare

- upphör om fullmaktshavaren dör

Upphör inte automatiskt vid fullmaktsgivarens 
dödsfall, företräder dödsboet.



Gåvor och arvoden

Ska fullmaktshavaren få arvode måste det stå 

med i fullmakten. 

Sedvanliga gåvor till barn, barnbarn på 

födelsedagar, liknande - ok.

Om det är något särskilt man vill när det gäller 

gåvor bör det finnas med på fullmakten. Det 

underlättar för fullmaktshavaren.



Banker

Speciella, ställer särskilda krav.

Bankerna har i enlighet med lagen om 
penningtvätt långtgående skyldigheter att ställa 
frågor för att lära känna sina kunder och den 
som företräder kunden. 

Svenska Bankföreningen – mall för 
Framtidsfullmakt för bankärenden.



Att tänka på

Privaträttsligt, du bestämmer, det är dina 

angelägenheter, din önskan, som ska tas om hand på 

bästa sätt.

Se över framtidsfullmakten regelbundet, förhållanden 

kan förändras.

Fullmaktshavaren kan enbart företräda i de 

angelägenheter som omfattas i framtidsfullmakten.

Informera berörda om att du har en framtidsfullmakt.

Ska det vara make/maka? Tänk på åldersskillnad och 

ork. Flera?

Originalet ska visas upp för tredje man, t.ex. bank, olika 

abonnemang, socialtjänst.

Ta hjälp av jurist.



Några frågor om 
framtidsfullmakt som jag 

läst i tidningar



Kan man ångra sig och ge 
framtidsfullmakten till någon annan?

Ja, den som har skrivit fullmakten har alltid rätt att dra 

tillbaka den så länge den inte har trätt i kraft. Det händer ju 

saker i livet. Kanske skiljer man sig eller man av olika skäl 

inte längre vill att personen man utsett ska vara 

fullmaktshavare.

Ett tips är att tänka igenom och se över fullmakten då och 

då.



Vad händer om personen man har utsett 
får förhinder, blir sjuk eller dör?

Handlar det om tillfälliga förhinder, som t ex en utlandsresa, 

kan den som skriver fullmakten ange vem som ska vara 

ersättare. Annars har fullmaktshavaren rätt att utse någon 

som tillfälligt kan gå in. Då gäller det löpande ärenden som 

att betala räkningar.

Skulle fullmaktshavaren bli långvarigt sjuk eller dö kan 

nästa person i turordningen ta över. Om det inte finns 

någon gäller inte fullmakten.



Vad är bra att tänka på om flera personer 
delar uppdraget?

Ange i fullmakten hur de ska förhålla sig till varandra. Ska 

de agera var för sig eller gemensamt, vilket kan skapa 

bekymmer om de bor långt ifrån varandra.

Ska de ha särskilda uppgifter eller gå efter en särskild 

turordning? Har man flera barn kan det ibland vara känsligt 

att inte utse alla.

Ett tips är att ta uppfrågan med berörda när fullmakten 

skrivs. Vara transparant med hur man tänker.



När börjar framtidsfullmakten att gälla?

När personen som har skrivit den inte längre är i stånd att 

fatta beslut i de frågor som anges i fullmakten.

Det är fullmaktshavaren som gör bedömningen. Är 

fullmaktshavaren osäker kan han/hon gå till domstol och få 

frågan prövad. Fullmaktsgivaren kan ha som villkor i 

fullmakten att domstol ska göra bedömningen.

När fullmakten har trätt i kraft ska fullmaktsgivaren och de 

närmaste släktingarna informeras om detta.



Vad händer om fullmaktshavaren 
missköter sig?

Om någon märker att fullmaktshavaren missköter sitt 

uppdrag kan personen anmäla detta till överförmyndaren. 

Överförmyndaren kan då kräva att fullmaktshavaren 

redovisar vad han/hon har gjort. Granskningen kan leda till 

att fullmakten inte längre gäller. Då kan nästa person ta 

över eller, om det inte finns någon, en god man eller 

förvaltare.



När upphör fullmakten?

Den fortsätter i princip att gälla även efter fullmaktsgivarens 

död, om det inte tydligt framgår att den ska upphöra. 

Tanken är att fullmaktshavaren bara gör sådant som är 

nödvändigt efter dödsfallet och sedan lämnar över till 

dödsboet.

Fullmakten upphör om en god man eller förvaltare tillsätts.

Fullmakten kan också sluta att gälla om personen som 

skrivit den får tillbaka sin beslutsförmåga.



Mallar

Det finns ingen allmän mall för hur en 

framtidsfullmakt ska se ut. 

Finns formella krav.

För övrigt fri att utforma på det sätt som passar 

bäst.









SLUT 


