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Framtidsfullmakter 

(advokat Thorulf Arwidson, februari 2018) 

I Sverige infördes den 1 juli 2017 en möjlighet att lämna en ny form 
av kvalificerade  fullmakter  som är  avsedda att  gälla  först  om full
maktsgivaren inte längre klarar av att bestämma i sina ekonomiska och 
rättsliga  angelägenheter.  Sådana  fullmakter  kallas  för framtidsfull
makter och omges av vissa särskilda regler för att vara gällande. Reg
lerna finns i lagen (2017:310) om framtidsfullmakter. Liknande regler 
har sedan länge funnits i andra länder och den nya möjligheten i Sveri
ge har tillkommit för att göra det möjligt för en person (huvudmannen) 
att själv bestämma vem eller vilka som ska sköta de ekonomiska och 
rättsliga frågorna om huvudmannen förlorar sin rättsliga handlingsför
måga. Framtidsfullmakter kan även ses som ett alternativ till god man 
eller förvaltare förordnad av tingsrätten. 

Här lämnas en kort översikt över de regler som gäller kring framtids
fullmakter. Redogörelsen är dock inte fullständig. 

Lagen ger en person möjlighet att i förväg bestämma vem som ska ha 
fullmakt att företräda henne vid allvarlig sjukdom, psykisk störning, 
demens eller liknade varaktiga förhållanden. En framtidsfullmakt ut
ställs således för ett framtida eventuellt behov. Den som ger fullmak
ten har kvar hela sin rättshandlingsförmåga (sin rättshabilitet) även se
dan hon skrivit under en framtidsfullmakt. Personen kan alltså fortsät
ta att ingå avtal och själv sköta sin ekonomi trots att en framtidsfull
makt är utställd. Det kan vara värt att observera att vanliga fullmakter 
(fullmakt enligt avtalslagen) fortsätter att gälla även efter det att perso
nen har ställt ut en framtidsfullmakt. Men den som har fått en fram
tidsfullmakt kan, sedan fullmakten  trätt i kraft, återkalla andra tidigare 
utställda fullmakter.

En framtidsfullmakt kan omfatta de personliga och ekonomiska ange
lägenheter som fullmaktsgivaren själv tidigare bestämt om. Det kan 
vara frågan om de löpande ekonomiska angelägenheterna som att be
tala  räkningar  (hyra,  el,  prenumerationer  och  andra  abonnemang). 
Fullmakten kan även omfatta förvaltning av tillgångar i form av bank
inlåning, aktiedepåer och liknande. Den kan även omfattar rätten att 
hyra ut en bostad, sälja en bostadsrätt eller en fastighet. Fullmakten 
kan ge fullmaktshavaren möjlighet att sälja bil, båt och annat sådant 
(yttre inventarier). Däremot kan en framtidsfullmakt inte avse beslut 
som rör åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård. Vidare är 
det inte möjligt att med en framtidsfullmakt bestämma var personen 
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ska bo eller  vilken  vård  personen ska  erhålla.  Inte  heller  kan  full
maktshavaren besluta i en hel del familjerättsliga frågor såsom ingåen
de  eller  upplösning av  äktenskap,  bekräftelse  av  faderskap,  upprät
tande  av  testamente  eller  andra  liknande  frågor  av  högst  personlig 
karaktär. Det bör således uppmärksammas att en person som drabbats 
av psykisk sjukdom eller demens inte längre har möjlighet att upprätta 
eller ändra ett testamente. 

En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år. Fullmakten 
ska vara skriftlig och, liksom ett testamente, bevittnas av två ojäviga 
vittnen som är samtidigt närvarande och som skriver under bevittning
en. Vid en ändring av en framtidsfullmakt gäller samma formkrav som 
vid det ursprungliga upprättandet av en sådan fullmakt. Dock kan full
maktsgivaren begränsa fullmakten utan att iakttaga formföreskrifterna. 

Den som är fullmaktshavare ska inför banker, avtalspartner och andra 
kunna uppvisa framtidsfullmakten i original. Bankerna kräver inte att 
framtidsfullmakter upprättas på blanketter som banken tillhandahåller. 
Sådant krav har dock bankerna alltid när det gäller vanliga fullmakter 
enligt avtalslagen. En framtidsfullmakt kan upprättas i flera original.

En framtidsfullmakt träder i kraft först den stund som fullmaktshava
ren gör bedömningen att huvudmannen (fullmaktsgivaren) är så myc-
ket utsatt av sjukdom, psykisk störning, demens eller liknande att per
sonen inte längre själv kan klara sina angelägenheter (sådana angelä
genheter  som är  preciserade  i  fullmakten).  Det  är  alltså  fullmakts-
havaren som själv bestämmer när han kan börja använda sig av full
makten. Är fullmaktshavaren osäker på hur det förhåller sig kan han 
vända sig till tingsrätten och låta tingsrätten pröva om huvud-mannens 
förhållanden är sådana att framtidsfullmakten ska anses ha trätt i kraft. 
Det går även att i själva fullmakten ange att den inte träder i kraft förr
än tingsrätten förklarat att förutsättningarna för ikraftträdande förelig
ger. Är det så att huvudmannen återvinner sin rättshandlingsförmåga 
(tillfrisknar) upphör framtidsfullmakten att tills vidare gälla. Därefter 
kan  det  förhållandet  åter  uppkomma att  framtidsfullmakten träder  i 
kraft. 

Den som är fullmaktshavare ska, så fort han anser att fullmakten har 
trätt i kraft, meddela de närmaste anhöriga att han innehar en fram
tidsfullmakt och bedömt att den trätt i kraft. De som ska underrättas är 
make eller sambo samt närmaste släktingar (barn, barnbarn och sys
kon). Meddelande om detta kan göras antingen muntligen eller skrift
ligen.

Det är viktigt att observera att fullmaktshavaren endast har behörighet 
att utföra sådana åtgärder och ingå sådana rättshandlingar som ingår i 
det åtgärder som tydligt anges i fullmakten. Det är möjligt för full-
maktshavaren att ställa ut en fullmakt till annan som då får rätt att fö
reträda  huvudmannen  självständigt  (substitutionsfullmakt).  Det  kan 
exempelvis vara frågan om att lämna uppdrag till en advokat att före
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träda huvudmannen i vissa frågor eller att ge uppdrag till någon att 
förvalta en fastighet eller viss egendom. Innehavaren av en framtids
fullmakt får inte använda sig av fullmakten om det föreligger eller kan 
uppstå motstridiga intressen. Således kan fullmakthavaren som full
mäktig inte ingå avtal med sig själv. Fullmaktshavaren får inte otill
börligt gynna någon till skada för huvudmannen (exempelvis försälj
ning till underpris eller givande av gåvor).  

Det är fullt möjligt att i framtidsfullmakten ange att fullmaktshavarens 
åtgärder, alla åtgärder eller endast vissa, ska granskas av en en viss an
nan person (granskare). Dessutom kan  huvudmannens (fullmaktsgi
varens) make, sambo och släktingar alltid begära att fullmaktshavaren 
årligen lämnar en skriftlig redogörelse över sina åtgärder samt huvud
mannens ekonomi. Även överförmyndaren kan begära en sådan redo-
visning av fullmaktshavaren. Det är därför viktigt att fullmaktshavaren 
noga för anteckningar om sina åtgärder och inte blandar samman sin 
egen ekonomi med huvudmannens. Detta för att underlätta för anhöri
ga och överförmyndaren att kunna granska vad som har gjorts. Full
makthavaren är att anse som syssloman och står därför under de regler 
som gäller för sysslomän.

I framtidsfullmakter kan även anges vilka gåvor som fullmaktshavaren 
får lämna på uppdrag av huvudmannen. Om det inte angivits något om 
gåvor får fullmaktshavaren inte ge bort andra gåvor än sådana som 
kan anses sedvanliga vid bemärkelsedagar, dop, vigslar, julklappar och 
liknande. Men om det anges i fullmakten kan fullmaktshavaren även 
få ge bort större belopp eller till och med fastigheter om detta kan an
ses ligga i huvudmannens intresse. 

Fullmaktshavaren har inte rätt till ersättning för sitt arbete annat än om 
detta anges i fullmakten. Om något arvodesbelopp inte angivits i full
makten får endast skäligt arvode tagas ut av fullmaktshavaren. 

Fullmaktsgivaren kan enligt lag alltid återkalla fullmakten, vilket kan 
tänkas bli ett problem om personen är psykiskt störd eller förvirrad så 
att olika besked lämnas från tid till annan. Återkallas fullmakten kan 
det bli så att endast ansökan om förvaltare återstår för anhöriga eller 
överförmyndaren. Saknar personen då rättshandlingsförmåga kan han 
inte upprätta en ny framtidsfullmakt i stället för den som återkallats. 
Det kan även vara angivet i fullmakten att den som utsetts till granska
re har möjlighet att återkalla fullmakten helt eller delvis.

Det är möjligt för överförmyndaren att besluta att en framtidsfullmakt 
inte längre får användas (helt eller delvis) om fullmaktshavaren miss
brukar sin ställning eller på annat sätt inte tillvaratar huvudmannens 
intressen.

Har förvaltarskap inrättats  genom tingsrättens  beslut  kommer fram
tidsfullmakten  att  sakna  verkan  i  den  utsträckning  som förvaltaren 
äger  besluta  om olika  åtgärder.  Detsamma  gäller  om god man  har 
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förordnats. Man kan säga att förvaltarskap och godmanskap ”tar över” 
det uppdrag som en fullmaktshavare har med stöd av en framtidsfull
makt.

Vanliga fullmakter (enligt avtalslagen) upphör i allmänhet att gälla vid 
fullmaktsgivarens död. Detta gäller även s. k. generalfullmakter.  En 
framtidsfullmakt fortsätter dock att gälla även efter dödsfallet - om det 
inte i fullmakten direkt angivits att den skall upphöra eller att det av 
omständigheterna framgår att avsikten inte har varit att den skall upp
höra.  Skulle fullmaktsgivaren försättas i  konkurs upphör fullmakten 
genast att gälla, vilket torde gälla även rent personliga angelägenheter. 
En framtidsfullmakt tar inte över vad som kan finnas angivet  i ett tes
tamente om testamentsexekutor. 

Det är att märka att fullmaktshavaren själv ansvarar mot banker, av
talsparter och andra (tredje man) för att fullmakten är gällande och 
korrekt samt att han handlar inom ramen för sin behörighet (som mås
te  anges  i  fullmakten).  Fullmaktshavaren  kan bli  skadeståndskyldig 
mot huvudmannen och även mot en godtroende tredje man (exempel
vis en bank) om han handlar utan behörighet eller handlar på ett sätt 
som skadar huvudmannen.

Den som lämnat en framtidsfullmakt har skäl att fortlöpande överväga 
fullmaktens innehåll med hänsyn till förändringar i livssituation, eko
nomiska tillgångar och liknande förhållanden. 

Fullmaktshavare kan exempelvis vara make, sambo, barn (eller barn
barn) eller syskon. Även en god vän eller helt annan person kan vara 
fullmaktshavare. Begränsningar av fullmaktshavarens behörighet bör 
noga övervägas. Det kan ibland finnas skäl att upprätta en handling 
med instruktioner  som närmare  förklarar  huvudmannens  viljeinrikt
ning och sådana begränsningar som lämpligen inte bör framgå av full
makten (angivandet av befogenhet). Fullmaktsgivaren kan ange att två 
personer skall vara fullmaktshavare vid sidan om varandra och att de 
skall vara överens om de åtgärder som företages. Det går även att ange 
att viss person ska inträda i det fall om den först angivne fullmaktsha
varen inte längre kan utföra sitt uppdrag. Det är möjligt att ange att en 
fullmaktshavare ska företaga vissa slag av åtgärder, men en annan ska 
svara för andra åtgärder. 

En framtidsfullmakt kan inte registreras hos någon myndighet och i 
det  fall  som fullmaktshandlingen förkommer kan inte den tilltänkte 
personen utföra sitt uppdrag som fullmaktshavare. Fullmakten måste 
kunna uppvisas i original.

(slut)


