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2017-03-21 Sveriges riksdag 

Civilutskottet 

Att. ordf. Tuve Skånberg samt  

vice ordf. Hillevi Larsson 

Yrkande med anledning av regeringens proposition 2016/17:30 om 

framtidsfullmakter – Registrering av framtidsfullmakter samt 

ikraftträdande av lagen 

I promemorian Ds 2014:16 Framtidsfullmakter som ligger till grund för regeringens 

förslag föreslogs att en framtidsfullmakt ska träda i kraft när fullmaktsgivaren inte kan 

ta hand om sina angelägenheter på grund av sjukdom etc. och att fullmakten har 

registrerats av överförmyndaren. Registrering ska kunna göras av fullmaktshavaren 

när fullmaktsgivaren hamnat i ett sådant tillstånd att denne inte kan ta hand om sina 

angelägenheter själv. 

 

I propositionen 2016/17:30 diskuterar regeringen möjligheten att koppla 

ikraftträdandet till ett enda myndighetsbeslut. På så sätt skulle en obligatorisk 

prövning av ikraftträdandet införas. Regeringen pekar på att en sådan obligatorisk 

prövning har valts i Finland. Där träder en framtidsfullmakt i kraft i och med att 

förmyndarmyndigheten fastställer fullmakten. Även i Danmark ska ikraftträdandet 

ske genom ett myndighetsbeslut. I Norge har däremot ett frivilligt prövnings-

förfarande införts. Regeringen väljer att följa det norska exemplet. 

 

Regeringen anför följande.1 Systemet med framtidsfullmakter vilar på ett starkt 

förtroendeförhållande mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren, vilket talar för 

att risken för att fullmaktshavaren otillbörligt utnyttjar sin ställning är begränsad. Den 

frihet som en fullmaktsgivare har att råda över sitt ställföreträdarskap kan också 

förväntas innefatta en acceptans för att myndighetskontrollen är begränsad i 

förhållande till exempelvis godmanskap. Fullmaktsgivarens behov av skydd mot 

otillbörligt agerande från fullmaktshavaren kan också tillgodoses på andra, mer 

ändamålsenliga, sätt än en obligatorisk prövning av ikraftträdandet. Regeringen 

föreslår bl.a. möjligheter till granskning av fullmaktshavarens verksamhet (se avsnitt 

5.9 i propositionen). Enligt regeringens mening finns det dessutom en rad nackdelar 

med en obligatorisk myndighetsprövning av framtidsfullmakter. Det medför 

merarbete för fullmaktsgivaren, fullmaktshavaren och det offentliga samt utgifter och 

ökad administration, vilket kan förväntas leda till att användningen av 

                                                
1 Prop. 2016/17:30, s. 42 f. 
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framtidsfullmakten begränsas. Ikraftträdandet skulle därmed bli tämligen omständligt 

och tidskrävande. En obligatorisk myndighetsprövning skulle också frånta 

framtidsfullmakterna en betydelsefull del av deras privaträttsliga karaktär.  

 

Regeringen konstaterar att en ordning med både registrering och möjlighet till 

myndighetsprövning inte finns i varken Norge, Finland eller Danmark. Sammantaget 

framstår det enligt regeringens mening inte som motiverat att bygga upp ett register, 

lokalt eller centralt, och att ge överförmyndaren eller någon annan i uppgift att 

administrera registret och att dessutom kontrollera fullmakterna. Nyttan med en 

sådan ordning uppväger helt enkelt inte kostnaderna för den, anser regeringen.  

 

Bankföreningens ståndpunkt 

 

Bankföreningen förutspår att framtidsfullmakter till stor del kommer att behandla 

fullmaktsgivarens önskemål beträffande sin ekonomi. I de ekonomiska frågorna är 

banken en central aktör för fullmaktsgivaren. Bankerna ska skydda sina kunder och 

det är därför mycket viktigt att kunder som utställt framtidsfullmakter ska kunna lita 

på att banken inte medverkar till att fullmaktshavaren agerar bedrägligt i förhållande 

till fullmaktsgivarens/kundens intressen. För bankerna är det därför särskilt viktigt att 

kunna kontrollera att den fullmakt som uppvisas för banken är riktig.  

 

Bankföreningen förordar i första hand att det ska vara obligatoriskt för 

fullmaktsgivare att registrera framtidsfullmakter och att det ska göras redan i 

samband med upprättandet, dvs. när fullmaktsgivaren fortfarande kan ta hand om 

sig själv. När tidpunkten infaller då fullmaktsgivaren inte längre kan rättshandla 

kontaktar fullmaktshavaren registreringsmyndigheten och ber myndigheten utfärda 

ett ikraftträdandeintyg. Myndigheten ska vid behov inhämta läkarintyg eller 

motsvarande. En sådan ordning skulle utgöra ett större skydd för fullmaktsgivaren 

som kan befinna sig i ett svagt tillstånd och ett allmänt skydd mot att 

framtidsfullmakter används i bedrägliga syften.  

 

I andra hand förordar Bankföreningen att det registreringsförslag som framgår av Ds 

2014:16 läggs till grund för lagstiftning. Enligt det förslaget ska registrering av 

fullmakten göras av fullmaktshavaren när fullmaktsgivaren är ur stånd att ha hand 

om de angelägenheter som fullmakten avser (jfr. 1 kap. 9-12 §§ i förslag till lag 

(0000:000) om framtidsfullmakter och om behörighet i vissa fall för anhöriga i Ds 

2014:16).   

 

Bankföreningen anser att en framtidsfullmakt bör kunna upprättas på elektronisk väg 

med tillbörlig datasäkerhet. Bankföreningen förordar dessutom att ett nationellt s.k. 

ställföreträdarregister (registrering av gode män, förvaltare, m.fl. ställföreträdare) 

upprättas i vilket även innehav av framtidsfullmakt kan registreras. Ett arbete med att 
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upprätta ett dylikt register har inletts i regeringskansliet och Bankföreningen hänvisar 

till detta arbete. 

 

En ordning med registrering av framtidsfullmakten skulle också vara ett skydd för 

tredje man, t.ex. bankerna, som på så vis har bättre möjligheter att kontrollera 

fullmaktens faktiska existens samt att den trätt i kraft. 

 

Bankföreningen anser att skyddsintressen och rättssäkerhet uppväger den extra 

administration och de extra kostnader ett system med förregistrering av 

framtidsfullmakter skulle innebära. Extra kostnader skulle rimligtvis delvis kunna 

bäras av fullmaktsgivaren, som med registrering uppnår ett större skydd. Ökade 

kostnader hos överförmyndaren torde också uppvägas av att en ordning med 

framtidsfullmakter i kombination med de föreslagna reglerna om anhöriga 

ställföreträdare kommer att minska behovet att utse gode män, och därmed minska 

kostnader för administration, tillsyn m.m. som uppstår i den ordningen.   

 

Utöver registreringskravet förordar Bankföreningen att tidpunkten för ikraftträdande 

av den nya lagstiftningen flyttas fram till den 1 januari 2018. Detta ger bankerna, 

bankernas kunder, rådgivare, anhöriga, myndigheter m.fl. en rimlig tid att anpassa 

system, rekommendationer m.m. så att framtidsfullmaktens syften och användning 

kommer till sin fulla rätt. Framtidsfullmakten är sannolikt upprättad på annat sätt än 

vad som följer av respektive banks standardfullmakt, dvs. de olika behörigheterna 

behöver inte nödvändigtvis vara uttryckta på ett liknande sätt. Exempelvis skulle en 

framtidsfullmakt - av något skäl - kunna innehålla beloppsbegränsningar vilket inte 

tillåts i bankens nuvarande system. Detta gör det omöjligt att hantera en sådan 

fullmakt på annat sätt än över disk inne på bankkontoret. Detta innebär förstås 

olägenheter för fullmaktshavaren (i synnerhet om det inte finns ett bankkontor på 

orten) och extra kostnader för fullmaktsgivaren. För att hinna finna lämpliga interna 

ordningar för att hantera framtidsfullmakter på ett sätt som är smidigt för såväl 

banken som bankens kunder (anpassningar av IT-system, internetbank, m.m.) är ett 

ikraftträdande per den 1 januari 2018 lämpligare. 

 

Förslag till lagtext om registreringskrav och tidpunkt för 

ikraftträdande - lagen (xxxx:xx) om framtidsfullmakter 

såsom förslaget ser ut i prop. 2016/17:302: 
 

Propositionens förslag Bankföreningens förslag 

------ 

 

 

 

Upprättande av en framtidsfullmakt 
(3 -5 §§ som de står i propositionen). Ny 

paragraf: 

                                                
2 Bankföreningen förordar i andra hand att det registreringsförslag som framgår av Ds 
2014:16 läggs till grund för lagstiftning. 
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Hur en framtidsfullmakt träder i kraft  

9 §  Om en framtidsfullmakt uppfyller 

kraven i 3 och 4 §§, träder den i kraft när 

fullmaktsgivarens situation är sådan som 

anges i 1 §. Det är fullmaktshavaren som 

ska bedöma om framtidsfullmakten har trätt 

i kraft. Detta gäller inte om det i fullmakten 

har bestämts att ikraftträdandet ska prövas 

av domstol eller fullmaktshavaren annars 

begär en sådan prövning.  

  

 

 

 

10 §  Om fullmaktshavaren bedömer att 

framtidsfullmakten har trätt i kraft, ska han 

eller hon snarast underrätta fullmaktsgivaren 

och fullmaktsgivarens make eller sambo och 

närmaste släktingar. Om en granskare enligt 

23 § har utsetts, ska även denne underrättas. 

Av underrättelsen ska det framgå att 

framtidsfullmakten har trätt i kraft och vad 

den innehåller.  

  

11 §  Tingsrätten ska på ansökan av 

fullmaktshavaren besluta att 

framtidsfullmakten har trätt i kraft, om 

förutsättningarna enligt 9 § första stycket är 

uppfyllda. En ansökan görs till tingsrätten i 

den ort där fullmaktsgivaren är folkbokförd 

eller, om fullmaktsgivaren inte är 

folkbokförd i Sverige, till tingsrätten i den 

ort där han eller hon vistas. Om det inte 

finns någon behörig domstol enligt andra 

stycket, är Stockholms tingsrätt behörig 

domstol.  

  

12 §  Tillsammans med en ansökan enligt 11 

§ ska fullmaktshavaren ge in 

framtidsfullmakten i original eller bestyrkt 

kopia. Fullmaktshavaren ska i ansökan 

lämna kontaktuppgifter avseende 

fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens 

make eller sambo och närmaste släktingar.  

  

13 §  Rätten ska inhämta ett läkarintyg eller 

någon annan likvärdig utredning beträffande 

fullmaktsgivarens hälsotillstånd, om det inte 

6 § Fullmaktsgivaren ska senast inom x 

dagar efter upprättandet av 

framtidsfullmakten lämna in handlingen i 

original eller bestyrkt kopia för registrering 

hos [registrerings-myndigheten].    

 

Hur en framtidsfullmakt träder i kraft  
9 § Om en framtidsfullmakt uppfyller 

kraven i 3 och 4 §§, träder den i kraft när 

fullmaktsgivarens situation är sådan som 

anges i 1 § och fullmaktshavaren har 

erhållit ett ikraftträdandeintyg hos 

[registreringsmyndigheten].  
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är uppenbart obehövligt. Fullmaktsgivaren 

ska ges tillfälle att yttra sig över ansökan, 

om det kan ske. Även fullmaktsgivarens 

make eller sambo och närmaste släktingar 

och överförmyndaren ska ges tillfälle att 

yttra sig.  

  

14 §  Vid handläggningen i domstol 

tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om 

domstolsärenden.  

 

________________________________ 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018. 
 

 

 

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

 

 

 

Hans Lindberg 

 

 

 

Ulrika Hansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia: 

Civilutskottets kansli/kanslichef Monica Hall 


