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FRAMTIDSFULLMAKT 
 
Byt ut gulmarkerad text mot din egen.  
 
Undertecknad Fullmaktsgivare (namn, personnummer, adress, telefon) ger 
Fullmaktshavaren (namn, personnummer, adress, telefon) rätten att agera i mitt namn, 
representera och företräda mig för det fall jag på grund av försvagat hälsotillstånd eller 
något liknande förhållande inte längre har förmågan att ta hand om de ärenden 
fullmakten avser. 
 
1. Fullmaktshavarens behörighet  
 
Härmed ger jag Fullmaktshavaren rätt att för min räkning: 
 
 1.1 Köpa en personbil av märket Volvo 
 1.2.  
 1.3. 
 
2. Fullmaktshavarens befogenhet  
 
Fullmaktshavaren får för min räkning: 
 

2.1.   Endast köpa en bil av märket Volvo. Färgen på bilen ska vara röd. Priset får inte   
överstiga 200 000 kronor.  

 2.2.   
 2.3.   
 
3. Fullmaktens giltighetstid 
 
Fullmaktshavaren innehar denna fullmakt till dess uppdraget (att köpa en bil av märket 
Volvo) är fullgjort. Därefter förfaller Fullmaktshavarens rätt att agera i mitt namn.  
 
(Alt. Fullmakten gäller från och med - till och, tillsvidare, fram till Fullmaktsgivarens 
bortgång).   
 
4. Återkallelse av Fullmakten 
 
Fullmakten kan återkallas i följande fall: 
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 4.1 Om en god man eller en förvaltare blir utsedd har denne företräde framför 

Fullmaktshavaren. 
 4.2 Om så önskas av dödsboet. 
 4.3 Om Fullmaktshavaren inte har förmåga att utföra sitt uppdrag eller på något 

sätt brister i sitt uppdrag. 
 4.4 Om beslut om återkallelse fattas av överförmyndare. 
 
5. Granskning av Fullmakten 
 
Fullmaktsgivaren utser som Granskare (namn, personnummer, adress, telefon). Granskaren 
har rätt att på begäran ta del av redovisningar och upplysningar lämnade av 
Fullmaktshavaren.  
 
(Alt.  En närstående kan granska redovisningarna, men högst en gång per år). 
 
6. Fullmaktshavarens skyldigheter 
 
Under Fullmaktens giltighetstid är Fullmaktshavaren skyldig att: 
 
 6.1 Agera i enlighet med Fullmaktsgivarens intressen. 
 6.2 Utföra uppdraget enligt Fullmaktsgivarens uttryckliga eller förmodade vilja. 
 6.3 Samråda med Fullmaktgivaren i viktiga frågor.  
 6.4 Själv utse en tillfällig ersättare vid förhinder att utföra sitt uppdrag. Ersättaren 

får endast utföra de mest nödvändiga åtgärderna som avser den dagliga 
livsföringen. 

 6.5 Undvika jäv vid företrädande av Fullmaktsgivaren.  
 6.6 På begäran av Granskaren eller Fullmaktsgivarens anhöriga lämna 

redovisningar som gäller uppdraget. 
 
7. Underskrifter 
 
Stockholm, 2021-01-01   Stockholm, 2021-01-01 
Fullmaktsgivare   Fullmaktshavare 
 
……………………….   ……………………… 
Per Persson    Eric Eriksson 
 
8. Bevittning 
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Med våra underskrifter vittnar vi om att Fullmaktsgivaren i vår närvaro skrivit under 
Fullmakten. 
 
Fullmaktsgivaren är enligt vår kännedom införstådd att dokumentet är en 
Framtidsfullmakt och förstår innebörden av sitt agerande.  
 
Vi är medvetna om att vi undertecknar en Framtidsfullmakt. 
 
Malmö, 2021-01-01   Malmö, 2021-01-01 
 
……………………   …………………… 
Per Persson     Anders Andersson  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
 


