Framtidsfullmakt
I samband med långvarig sjukdom eller på grund av åldrande kan jag tappa
förmågan att sköta mina egna angelägenheter. Hur kan jag förbereda så att
någon kan vara beredd att hjälpa mig då denna situation uppstår? I denna
artikel tar vi upp den nya möjligheten som erbjuds med hjälp av
framtidsfullmakt.
I början av 2018 skrev jag om framtidsfullmakt och vad den kan användas till. Nu
återkommer ämnet igen då många har önskat det samt för att klargöra om något har
ändrat sig sedan lagens tillkomst 2017. Syftet med framtidsfullmakt är att hantera den
situation då jag förlorar förmågan att själv sköta mina egna intressen. Jag kan till
exempel drabbas av skador som innebär att jag inte längre förstår vad som behöver
göras. Det kan också vara så att jag blir medvetslös och därför inte kan hantera mina
intressen. Begränsningen kan till exempel bestå i att jag inte kan tillvarata mina
personliga eller ekonomiska intressen. Det kan också vara mitt boende eller behov
av omsorg och vård jag inte kan hantera.
Detta har tidigare hanterats i efterhand. Då jag förlorat min förmåga att sköta mina
angelägenheter har någon till exempel någon anhörig trätt in. Ett annat alternativ har
varit att formalisera stödet genom att det har utsetts en god man eller förvaltare. För
att ge ett alternativ till dessa lösningar har det sedan 1 juli 2017 tillkommit en lag som
ger möjligheten att upprätta en framtidsfullmakt. Den innebär en möjlighet för
individen själv att medans denne är frisk nog att sköta sina affärer själv styra hur
detta ska ske. Denna lösning innebär att individen upprättar en framtidsfullmakt.
Fullmakten gäller sedan först då den som skrivit fullmakten förlorat förmågan att själv
handha sina ärenden. Då tar den som fått fullmakten över och sköter de
angelägenheter som är angivna i fullmakten.
Fullmakten gäller för de områden som är inskrivna i fullmakten så det är viktigt att
skriva med de områden som individen vill ha hjälp med.
Framtidsfullmakt kan ges till mer än en fullmaktstagare. Vid fler än en är det viktigt att
klargöra deras respektive uppdrag och inbördes förhållande. Det kan till exempel
vara fråga om olika ansvarsområden. Ett annat alternativ kan vara att de ska verka
en i taget, alltså någon som börjar och en reserv till denna.
För att få upprätta en framtidsfullmakt måste individen ha fyllt 18 år och ha förmåga
att ha hand om sina angelägenheter.
En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och den ska bevittnas av två vittnen.
I en framtidsfullmakt ska följande framgå:
1.
2.
3.
4.
5.

Att det är en framtidsfullmakt.
Vem som ger fullmakt.
Vem eller vilka som har fått fullmakt.
Vilka angelägenheter fullmakten avser.
Vilka villkor som gäller i övrigt.

En framtidsfullmakt ska visas upp i original när den används.
En framtidsfullmakt upphör att gälla om det utses en god man eller förvaltare för
individen. Detsamma gäller om fullmaktsgivaren själv återkallar fullmakten medans
den fortfarande kan, alternativt återfår sin förmåga att, sköta sina angelägenheter.
Framtidsfullmakten träder ikraft när fullmaktshavaren (den som fått fullmakten)
bedömer att så är fallet. Undantag från detta är om det i fullmakten framgår att
ikraftträdande ska beslutas av domstol.
Fullmaktshavaren har endast rätt till arvode om det framgår av fullmakten.
Lagen är fortfarande så ny så det har ännu inte kommit någon vägledande rättspraxis
(domar) på området.
Att läsa:
Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

