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Lagen om framtidsfullmakter

• Ny lag 1 juli 2017

• Minska behov av godmanskap och avlasta överförmyndarnämnderna

• Möjlighet att själv besluta vem som ska bistå

• Fullmakt för framtida behov – skillnad mot vanliga fullmakter?



Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som
någon ger åt en fysisk person att
företräda fullmaktsgivaren för det fall
han eller hon på grund av sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd
eller något liknande förhållande
varaktigt och i huvudsak inte längre har
förmåga att ha hand om de
angelägenheter som fullmakten avser.



Fullmaktens omfattning

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och 
personliga angelägenheter. 

Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens 
rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten 
omfattar.



Fullmaktens omfattning

Ekonomiska angelägenheter

Hantera och betala räkningar. Avsluta och öppna konton på banken. Sälja 
fast eller lös egendom. Bestämma om möbler ska inhandlas. Teckna och 
säga upp avtal och abonnemang. 

Personliga angelägenheter

Ställa sig i kö till äldreboende, ansöka om bostadsanpassning, hemtjänst, 
bostadsbidrag. Boka tid hos läkare.



Upprättande av en framtidsfullmakt

Den som har fyllt 18 år och har förmåga att ha hand om sina 
angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt. 
Beslutsförmågan måste vara intakt vid upprättandet.

Formkrav

- En framtidsfullmakt ska vara skriftlig

- Bevittning av två ojäviga vittnen

- Rubriken ”Framtidsfullmakt” ska användas



När träder fullmakten i kraft?

Fullmaktshavaren avgör

Om en framtidsfullmakt uppfyller formkraven träder den i kraft när 
fullmaktsgivaren förlorat sin beslutsförmåga.

Det är fullmaktshavaren som ska bedöma om framtidsfullmakten har trätt i 
kraft. Detta gäller inte om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet 
ska prövas av domstol eller fullmaktshavaren annars begär en sådan 
prövning.

Underrättelse

Om fullmaktshavaren bedömer att framtidsfullmakten har trätt i kraft, ska 
denne underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens närmaste 
anhöriga. Av underrättelsen ska det framgå att framtidsfullmakten har 
trätt i kraft och vad den innehåller.



Fullmakthavarens fullgörande av uppdraget

Samråd

Fullmaktshavaren ska fullgöra uppdraget i enlighet med 
fullmaktsgivarens intressen och, om det är möjligt, samråda med 
honom eller henne i viktiga frågor.

Rätt att ge gåvor

I den utsträckning fullmaktshavarens rätt att lämna gåvor inte 
regleras i framtidsfullmakten får han eller hon, till andra än sig 
själv, lämna personliga presenter vars värde inte står i 
missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska villkor.

Arvode

Fullmaktshavaren har rätt till arvode endast om det anges i 
framtidsfullmakten. Om arvodets storlek inte framgår av 
fullmakten, får fullmaktshavaren ta ut ett med hänsyn till 
uppdragets art och omfattning skäligt belopp.



• Framtidsfullmakten kan återkallas 

• Möjlighet att utse en granskare – juridisk eller fysisk person

• Bra med successionsföreskrift för fullmaktshavaren

• Redovisning kan begäras av Överförmyndarnämnden



Varför upprätta en framtidsfullmakt?

• Fullmakten träder i kraft OM fullmaktsgivaren inte längre kan disponera 
sin ekonomi. Man säkrar för framtiden och underlättar för sina anhöriga.

• Du kan känna en trygghet i att någon du känner kommer bistå dig.

• Fullmakten gäller även vid dödsfall vilket underlättar för dödsboet.

• Fullmakten kan utformas i stort sett helt valfritt. Det finns få 
begränsningar. 

• Vidare behörighet än vad som följer av anhörigbehörigheten.



Tack för mig!


