Informationsblad till Framtidsfullmakt

Allmänt
Det är fullmaktshavaren som ska bedöma när fullmakten träder i kraft (om inte fullmakten föreskriver
att en domstol skall pröva detta).
Det är alltså fullmaktshavaren som ska bedöma om och när fullmaktsgivaren har ett sådant
hälsotillstånd att hen inte längre klarar av att själv hantera de angelägenheter som fullmakten avser.
(Fullmakten kan avse såväl ekonomiska som personliga angelägenheter.)
Fullmaktshavaren har dock rätt att begära att en domstol ska pröva om fullmakten har trätt i kraft.
När fullmaktshavaren bedömer att fullmakten har trätt i kraft ska hen snarast informera
fullmaktsgivaren, dennes make/maka, sambo och närmaste släktingar.
Uppdraget som fullmaktshavare ska fullgöras i fullmaktsgivarens intresse och så långt möjligt i
samråd med fullmaktsgivaren.
Åtgärder av utpräglad personlig karaktär omfattas inte av framtidsfullmakten, t.ex. ingå giftermål.
Fullmaktshavaren får INTE företräda fullmaktsgivaren i situationer där han eller hens närstående kan
ha med fullmaktsgivaren motstående intressen.
Gåvor får – om inte fullmakten föreskriver annat - lämnas så länge gåvorna inte står i missförhållande
till fullmaktsgivarens ekonomiska situation. Gåvor får inte lämnas till fullmaktshavaren själv eller hen
närstående.
Fullmaktshavaren har rätt till arvode endast om det framgår av fullmakten.
ENDAST fullmakten i original är giltig. Den ska alltså förvaras betryggande. Fullmakten kan återkallas
av fullmaktsgivaren. Detta görs lättast genom att originalfullmakten återtas eller förstörs.
Framtidsfullmakten uppför att gälla när fullmaktsgivaren dör, försätts i konkurs eller får förvaltare.
Ovanstående information är INTE fullständig. För en komplett bild av reglerna kring framtidsfullmakter
och vad som gäller för fullmaktsgivare, fullmaktshavare, dem närstående och övriga hänvisas till lag
(2017:310) om framtidsfullmakt.
Observera att lagen om framtidsfullmakter INTE behandlar internationella förhållanden.
Rörande frågor om fullmaktens giltighet utomlands, och i olika länder, hänvisas till advokat.
Fullmaktens giltighet och möjligheten för fullmaktshavaren att åberopa sig på fullmakten kan
påverkas av om fullmaktsgivaren bor utomlands eller bosätter sig utomlands.

Tillägg till J.B.L Advokaters grundversion av framtidsfullmakt
Punkterna 5, 6, 7 i den grundversion av framtidsfullmakt som J.B.L Advokater tagit fram innehåller
bestämmelser som inte behöver finnas med i fullmakten. Om inte bestämmelsen om ersättning till
fullmäktigen tas med så utgår inte någon ersättning till fullmäktigen. Bestämmelsen kring gåvor följer i
princip av lagen, men bör inflyta i fullmakten för tydlighets skull.
Särskilt fokus skall naturligtvis sättas på omfattningen av fullmakten.
Särskilt för småföretagare ska nämnas att uppdrag som styrelseledamot är personligt och därför inte
kan överlämnas till fullmaktshavare. Detta gäller även för framtidsfullmakter. För småföretagare kan
därför kompletterande åtgärder behövas. Fullmäktigen lär dock kunna agera som aktieägare inom
ramen för sitt omhändertagande av fullmaktsgivarens ekonomiska angelägenheter.
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