
FRAMTIDSFULLMAKT  

OCH  

ANHÖRIGBEHÖRIGHET 

MÖJLIGT ATT ERSÄTTA GODMANSKAP? 



 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD MAN 

 Sjukdom 

 Psykisk störning 

 Försvagat hälsotillstånd 

 Liknande förhållande (tex svåra 

missbruk) 



BEHÖVER HJÄLP MED ATT 

 Bevaka sina rättigheter 

 Förvalta sin egendom 

 Sörja för person 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Föräldrabalken 11 kap.4 § Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (1), skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap (2) för honom eller henne.(3) Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke (4) av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd (5) hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall (6) rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren. Lag 1994:1433.(1) Godmanskapet bör vara så begränsat som möjligt, se prop. 1987/88:124 s. 139. Man bör således undvika att mer slentrianmässigt låta godmanskapet omfatta alla tre områdena. Både överförmyndaren och tingsrätten bör överväga detta noga innan man bestämmer sig vad som skall omfattas.(2) Här är fråga om god man av mer varaktig karaktär. Vid prövningen av om vilken typ av ställföreträdare som skall förordnas för den enskilde skall, innan förvaltarskap anordnas, särskilt beaktas om det är tillräckligt att anordna godmanskap.(3) Till skillnad från förvaltarskap innebär godmanskap inte att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga.(4) Det måste inhämtas samtycke om inte det av läkarintyg eller liknande framgår att den enskildes mening inte kan inhämtas, se prop. 1987/88:124 s. 164. Jfr RH 1982:5, RH 1990:67.(5) Hinder av såväl psykisk som fysisk natur och kombinationer därav skall beaktas, se prop. 1987/88:124 s. 236.(6) Rätten skall också i samband med anordnandet av godmanskapet ta ställning till om en eller flera gode män skall förordnas och till vem eller vilka som skall förordnas Senare beslut rörande förordnanden, vanligtvis vid byte av gode män, fattas av överförmyndaren.



RÄTTEN BESLUTAR OM GODMANSKAP 

 Om det behövs, principen om minsta 

ingripande åtgärd 

 Samtycke krävs, om det inte framgår av 

läkarintyg eller likande att den enskildes 

mening  inte kan inhämtas 

  Tingsrätten utser god man 

 



MINDRE INGRIPANDE INSATSER 
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• Anhörigas behörighet (föräldrabalkens 17 kap) 

• Fullmakt / Framtidsfullmakt 

• Insatser via socialförvaltningen tex ledsagare, hemtjänst osv.  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att få en ställföreträdare förordnat för sig är ingripande och medför full myndighetsinsyn. Om det finns möjlighet att få hjälp på mindre ingripande sätt ska det väljas i första hand. 



TVÅ NYA STÄLLFÖRETRÄDARSKAP 
FRÅN 1 JULI 2017 
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Framtidsfullmakter   

Grundas på fullmakt 

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter 

 

Behörighetsregler för anhöriga 

Grundas på lag 

17 kap. föräldrabalken 

 



FRAMTIDSFULLMAKT 



UTGÅNGSPUNKTEN FÖR DE NYA REGLERNA 
 - EN PRIVATRÄTTSLIG INRIKTNING 
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Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett 
komplement till vanliga fullmakter. 

 



INNEBÖRDEN AV EN FRAMTIDSFULLMAKT 
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En fullmakt mellan fysiska personer som gäller…  

• …om fullmaktsgivaren p.g.a. 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 omfattar. 

 

I stort sett samma omfattning som godmanskap.  

 



UPPRÄTTANDE, ÄNDRING OCH ÅTERKALLELSE 
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• När man är myndig och beslutsförmögen 

• Formkrav, skriftlig samt vittnen 

• Ska framgå 
• att det är en framtidsfullmakt 
• vem som är fullmaktshavare 
• fullmaktens omfattningen 
• övriga villkor (t.ex. gåvor, arvode, domstolsprövning, granskare) 

• Återkallas av fullmaktsgivaren och ev. av granskare 

• Ingen registrering 

 



IKRAFTTRÄDANDE 
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• Huvudregel: Fullmaktshavaren avgör ikraftträdandet 

• Ingen registrering men underrättelse om ikraftträdandet sker av 
fullmaktshavaren 

• Möjlighet till domstolsprövning 

• Läkarintyg inhämtas endast vid domstolsprövning, notera förordning 
(2017:486) 

 



FULLMAKTSHAVARENS UPPDRAG 
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• Lojalitets- och samrådsplikt 

• Gåvor förutsätter stöd i framtidsfullmakten men ok lämna personliga 
presenter 

• Arvode förutsätter stöd i framtidsfullmakten 

• Sysslomannareglerna i 18 kap. handelsbalken 

• Skadeståndsskyldighet 
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Uppdraget är personligt och får inte lämnas vidare. Två undantag: 

 

1. Tillfälligt förhinder, vidarefullmakt till fysisk person för att sköta den dagliga 
livsföringen 

2. Behov av hjälp i en särskild fråga, vidarefullmakt ok. En ekonomisk fråga får 
lämnas till vissa juridiska personer, tex bank. 

 



GRANSKNING 
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• Fullmaktsgivare får utse granskare och bör då lämna anvisningar för 
granskningen. 

 

• Saknas granskare har make/sambo och närmaste släktningarna rätt till 
redovisning en gång per år. 

 

• Överförmyndaren får granska men har ingen regelbunden tillsyn. 

 



FRAMTIDSFULLMAKT I NÅGRA SÄRSKILDA SITUATIONER 
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• Framtidsfullmakt saknar verkan om godmanskap eller förvaltarskap anordnas. 

 

• Om fullmaktsgivaren dör gäller framtidsfullmakten, men förvaltningen ska 
överlämnas till dödsboet. 

 



BEHÖRIGHETSREGLER  
 

FÖR  
 

ANHÖRIG 
 



BEHÖRIGHETENS INNEBÖRD 
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• Behörigheten gäller om det är uppenbart att den enskilde p.g.a. sjukdom etc. 
inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. 

 

• Behörigheten är begränsad till ordinära rättshandlingar med anknytning till 
den dagliga livsföringen. 

 

• Anhörig bedömer om behörigheten gäller. 

 



TILLÄMPNINGEN 
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• Turordning 
- make/sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon, syskonbarn 

• Behörigheten faller i händelse av god man/förvaltare eller 
framtidsfullmakten 

• Lojalitetsplikt 

• Skadeståndsskyldighet 
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• Kort skriftlig information om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet 
hittar ni på Svensk Bankföreningen och Konsumenternas.  

https://www.swedishbankers.se och www.konsumenternas.se   

 

• Alternativt sök hjälp hos jurist/byrå på stan angående upprättande 
och rådgivning.  

 

https://www.swedishbankers.se/
http://www.konsumenternas.se/
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