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29. Register över ställföreträdarskap
Regelverk: Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
Mottagare: Justitiedepartementet

Påverkan på företag idag
Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft år 2017. Med en framtidsfullmakt kan en person bestämma vem som ska ha rätt att företräda en vid en tidpunkt när man inte längre själv har förmåga att utföra vissa ärenden. En framtidsfullmakt kan utformas på många olika sätt och vilken
behörighet fullmaktshavaren har varierar beroende på fullmaktsgivarens önskemål. I många fall
upprättas framtidsfullmakten för att bereda fullmaktshavaren möjlighet att bistå med ekonomiska
ärenden. Men, en framtidsfullmakt ger normalt sett inte möjlighet för fullmaktshavaren att stödja
fullmaktsgivaren med banktjänster på det sätt en bankkund idag är van vid att utföra dem, dvs.
via internetbank, smart telefon eller surfplatta. Det beror på att framtidsfullmakten måste visas
upp i original för att fullmaktshavaren ska kunna styrka sin behörighet. Något annat än fullmakten
som styrker behörigheten finns inte. I avsaknad av ett centralt register över framtidsfullmakter
kan i de flesta fall en framtidsfullmaktshavare därmed nyttja fullmakten enbart vid besök på bankkontor. I sammanhanget bör också framhållas att en överförmyndare har möjlighet att besluta
om att en framtidsfullmaktshavare helt eller delvis inte längre får bruka en framtidsfullmakt, om
han har använt framtidsfullmakten på ett sådant sätt att det skadat eller missgynnat framtidsfullmaktsgivaren. Överför myndarens beslut kommer inte till tredje mans kännedom idag.

Åtgärdsförslag
Förslaget innebär att det införs ett register över framtidsfullmakter. Detaljer om vad registret
ska innehålla måste utredas, men registret bör åtminstone omfatta uppgifter om vem som är
fullmaktsgivare och fullmaktstagare, datum för ikraftträdande/upphörande och fullmaktens omfattning. Ett register skulle inte bara underlätta för bankerna att erbjuda fullmaktshavaren digitala
tjänster, utan också göra framtidsfullmakten synlig för andra tredje män och lösa frågan om hur
tredje man får kännedom om att en framtidsfullmakt återkallats. Ett register skulle också vara ett
naturligt steg mot att kunna upprätta och hantera digitala framtidsfullmakter.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Ett genomförande av förslaget skulle innebära en kraftigt förenklad hantering av framtidsfullmakter
och vara ett steg mot såväl digitalisering av framtidsfullmakter som att kunna erbjuda fullmaktshavare digital tillgång till fullmaktsgivarens konton. En framtidsfullmakt skulle, med ett register, på
allvar kunna utgöra ett alternativ till god man och därmed också leda till minskad adminstration
och kostnader för Sveriges kommuners överförmyndarnämnder.
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