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FULLMAKTSGIVARE  

Namn Personnummer   

Adress 

 
FULLMAKTSHAVARE 

 

Namn Personnummer 

Adress  

 

FULLMAKT
 
1. Härmed befullmäktigas ovan angiven person 

(”Fullmaktshavaren”) att självständigt och 
oinskränkt förvalta och företräda mig i mina 
samtliga ekonomiska intressen. 

2. Fullmaktshavaren får, utan att vara begränsat 
därtill, på mina vägnar och för mig självständigt 
agera mot myndigheter, organisationer, 
personer och företag, företräda mig som 
aktieägare eller innehavare av andra 
värdepapper, ansöka om bistånd, träffa avtal, 
köpa, sälja, förvalta, kvittera och uppbära 
medel samt i övrigt vidta alla åtgärder och 
handlingar som med laga verkan kan företas av 
mig själv. 

3. Fullmaktshavaren ska även sörja för min 
person och tillse att jag får erforderlig omsorg, 
med endast de inskränkningar som följer av 
lagen (2017:310) om framtidsfullmakter. 

4. Denna fullmakt inbegriper även rätten att 
försälja fast egendom och egendom som ägs 
av mig som bostadsrätt eller liknande samt 
kvittera och uppbära köpeskillingen som följer 
därav liksom att företa de dispositioner med 
likviden som Fullmaktshavaren finner förenliga 
med mina intressen. 
 
 

 

 
Övriga villkor 

5. Fullmaktshavaren får även ge gåvor till mig 
närstående personer och vänner, dock ej till sig 
själv, till födelsedagar och andra högtidsdagar. 
Gåvornas värde ska vara rimligt och får aldrig 
stå i missförhållande till min ekonomiska 
situation. 

6. Vid sitt arbete med omhändertagande av mina 
ekonomiska angelägenheter har 
Fullmaktshavaren rätt till arvode med 100 
kronor per timme (ex moms). 

7. Fullmaktshavaren skall en gång årligen 
upprätta en redovisning över handhavandet av 
mina ekonomiska angelägenheter till min 
make/sambo och bröstarvingar i rakt 
nedstigande led. Till redovisningen skall fogas 
kontoutdrag och en sammanställning över 
värdet på mina tillgångar och skulder per 
redovisningsdagen. 
 
Lagval och forum 

8. För denna fullmakt, dess tillkomst och tolkning 
skall svensk rätt tillämpas. Vid tvist om denna 
fullmakt, dess tillkomst eller tolkning skall 
frågan prövas och avgöras i Sverige med 
Stockholms tingsrätt som första instans.  

Ort  ____________________  Underskrift av Fullmaktsgivare 

Datum  ____________________  _________________________________ 
 

Namnförtydligande 
 

 

     ________________________________ 

Med våra underskrifter nedan bekräftar vi som fullmaktsvittnen att ovanstående Fullmaktsgivare egenhändigt i vår samtidiga 

närvaro har undertecknat denna handling, som är en fullmakt för framtiden enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Vi 

bekräftar också att Fullmaktsgivaren, som vi personligen känner, undertecknade fullmakten av fri vilja och vid sina sinnens fulla 

bruk. 
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