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Vem kan hjälpa 
min anhörig som 

företrädare?



Anhörigbehörighet

Du kan hjälpa din anhörig med:
• Att ta ut pengar och betala

räkningar
• Att ansöka om t.ex. hemtjänst

och bostadstillägg
• Att deklarera

Gäller inte för att:
• Sälja eller ge bort saker
• Köpa bil, bostad eller aktier
• Företräda anhörig i domstol



Anhörigbehörighet

Behöriga är i tur och ordning:
•make eller sambo
• barn
• barnbarn
• föräldrar
• syskon
• syskonbarn



Fullmakt vid 
anhörigbehörighet

https://www.swedishbankers.se/media/3913/2018-11-bilaga-fullmakt-foer-anhoeriga-vid-bankaffaerer.pdf



Vanlig fullmakt

• Lagen har inga 
formkrav – men 
banker kan ha egna 
formulär

• Fråga efter formulär 
hos din anhörigs 
bank

• Hos många banker 
kan du registrera 
fullmakten



Formulär 
för fullmakt

http://www.anhoriga.se/Global/Äldre/Dokument/Frågor%20och%20svar%20dokument/fullmakt_enkel[1].pdf



Framtidsfullmakt

• Utse någon som tar hand om 
dina ekonomiska och 
personliga angelägenheter 
om du inte längre kan på 
grund av sjukdom eller 
liknande

• Ska vara skriftlig med två 
vittnen

• Den du ger fullmakt till avgör 
om fullmakten ska börja gälla



Framtidsfullmakt för bank

https://www.swedishbankers.se/media/4502/framtidsfullmakt_bank_20200131.pdf



Vem av de anhöriga ska 
bestämma om dement mor 
om man är oense?



Vad kan en god man 
eller förvaltare göra?



God man

• Förordnas av 
tingsrätten

• Frivilligt
• Huvudmannen 

bestämmer 
fortfarande själv



Förvaltare

• Förordnas av tingsrätten
• Kan förordnas mot 

huvudmannens vilja
• Huvudmannen kan inte 

längre agera själv



Kan en god man bestämma att en särbo 
inte ska räknas som anhörig?

Svar: den gode mannen måste i princip ha samtycke 
från sin huvudman för allt den gode mannen gör. 
Vill huvudmannen att gode mannen ska företräda i en 
viss situation som omfattas av förordnandet, då gäller 
det.
Anhörigbehörighet gäller inte särbo, men särbo kan 
ändå räknas som anhörig i många situationer.



Överförmyndare eller
överförmyndarnämnd

• Utövar tillsyn över gode män och förvaltare
• Finns i din kommun



Har överförmyndaren rätt att 
lämna ut uppgifter om mig 
mot min vilja, när jag har god 
man?

Svar: dina uppgifter skyddas av 
sekretess, och svaret är i de allra 
flesta fall nej.



En person är dement och bor på 
boende, make/sambo vill sälja det 
gemensamma huset. 
Går det?

Svar: Ni kan ansöka om gode man, som 
hjälp enbart med husförsäljningen. 
Kontakta överförmyndaren i din 
kommun.



Vem ärver mig?
(Om jag inte skrivit testamente)

• Gift, inga barn: make eller maka ärver
• Gift, endast gemensamma barn: 

barnen får i de flesta fall vänta tills 
maka/make avlidit

• Gift, egna barn som inte är 
gemensamma: särkullbarn har rätt att 
få ut sin laglott direkt

• Äktenskapsförord påverkar



Vem ärver mig?
(Om jag inte skrivit testamente)

• Sambo, inga barn: sambon ärver inte 
men kan begära bodelning.

• Sambo, endast gemensamma barn: 
barnen ärver i första hand. Sambon 
ärver inte men kan begära bodelning.

• Sambo, egna barn som inte är 
gemensamma: särkullbarn har rätt att 
få ut sin laglott direkt.



Vem ärver mig?
(Om jag inte skrivit testamente)

• Ensamstående med barn: barnen ärver 
• Ensamstående, inga barn:

1. Föräldrar
2. Syskon och halvsyskon
3. Syskonbarn
4. Mor- och farföräldrar, deras barn
5. Allmänna arvsfonden



Hur skriver
man ett
testamente?

• Du som skriver 
testamentet måste skriva 
under det

• Två personer (som inte 
ärver dig) ska bevittna 
testamentet genom att 
skriva under det

• Dina barn har alltid rätt att 
ärva dig till viss del, 
oavsett testamente



Vem ärver mig?
(Om jag inte skrivit testamente)

• Ensamstående med barn: 
• Ensamstående, inga barn:



susanne.rolfner.suvanto@anhoriga.se

marianystromagback@hotmail.com

Tack för att ni var med!


