
 

 
 
Uppdatering av texten om anhöriga  
i Rollkoll  

 
Nya regler om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet träder i 
kraft den 1 juli 2017. Därför har texten om anhörigas roll uppdaterats i 
det rosa Rollkollsmaterialet.  
 
Ny text på sida 11:  
 
Anhöriga har rätt att företräda varandra om de har fullmakt för det. 
Från den 1 juli 2017 träder en ny lag om framtidsfullmakter i kraft. 
Lagen innebär att det under vissa förutsättningar går att utse en full- 
maktshavare som i framtiden kan företräda den som inte längre kan 
företräda sig själv. Sedan tidigare kan makar även enligt äktenskaps- 
balken 6 kapitlet 4 § vid vissa tillfälliga situationer använda den andra 
makens pengar.  
    Från den 1 juli 2017 behövs inte längre fullmakt för att en nära anhörig 
i vardagliga situationer ska kunna företräda en person som efter 18-
årsdagen blir beslutsoförmögen. Det innebär att anhöriga kan vidta 
vardagliga rättshandlingar för den personens räkning, enligt föräldra- 
balkens 17:e kapitel. Det gäller till exempel inköp, tecknade av hem-
försäkring, ansökan om bidrag och betalning av räkningar. Regleringen 
avser inte större åtgärder så som försäljning av egendom eller process i 
domstol.  
    Om en anhörig väljer att företräda en enskild görs det under skade-
ståndsansvar, vilket innebär att man är ersättningsskyldig för skada som 
man orsakar med mening eller av vårdslöshet.  
    Rätten att företräda en anhörig försvinner om det finns ett god- 
manskap eller en fullmakt som gäller de frågorna. Anhöriga till en 
person som får en god man kan naturligtvis fortsätta att hjälpa till med 
saker såsom att handla, städa, skjutsa, promenera eller gå på bio med 
personen. Det kan även handla om att motivera personen till saker i 
vardagen. Om anhöriga inte vill eller kan hjälpa till med dessa saker kan 
en god man ansöka om insatser för att tillgodose dessa behov. 
 
Gäller från och med 1 juli 2017 
 
www.rfs.se/rollkoll 
 


