
INTRESSEBEVAKNINGFULLMAKT 

För att säkerställa att den egna viljan genomförs i händelse av 

handlingsoförmåga pga av t.ex. sjukdom, störningar i de psykiska funktionerna 

eller av någon annan orsak, kan det löna det sig för alla myndiga människor att 

på förhand upprätta en sk. intressebevakningsfullmakt.  

I intressefullmakten fastställer fullmaktsgivaren för vilka angelägenheter 

fullmakten gäller. Vanligen torde fullmakten ges för att befullmäktiga någon att 

sköta fullmaktsgivarens ekonomiska angelägenhet samt ärenden i anknytning 

till hälso- och sjukvård.  Fullmakten kan likväl begränsas till att gälla en viss 

rättshandling, ett visst ärende eller viss egendom. 

Fullmaktsgivaren kan utse en andra fullmäktig för den händelse att 
fullmäktigen på grund av sjukdom eller jäv eller av någon annan orsak är 
tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag (ersättare), eller för den händelse att 
den som utsetts till fullmäktig inte tar emot uppdraget, avstår från det eller blir 
varaktigt förhindrad att sköta det (andrahandsfullmäktig). 
 
På ersättaren och andrahandsfullmäktigen tillämpas bestämmelserna om 
fullmäktig, om inte något annat föreskrivs i lagen . 

Fullmäktigen skall samtycka till uppdraget. 

Intressebevakningsfullmakten skall upprättas skriftligen enligt noggranna 

formakriterier ( L om intressebevakningsfullmakt 648/2007, 2: 6-8 §), varför 

det är rekommendabelt att använda sig av en jurist i ärendet.  

Fullmaktsgivaren skall i tillräcklig mån förstå fullmaktens betydelse och 

innehåll (2:5 §). 

Fullmakten träder i kraft först när Myndigheten för digitalisering och 

befolkningsdata (MDB) har fastställt den. Fullmäktigen bör begära fastställande 

när fullmaktsgivaren har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. I praktiken  

förutsätter fastställandet ett läkarintyg över fullmaktsgivarens hälsotillstånd.  

Fullmakten skall enligt lag i början av sin verksamhet inlämna en förteckning 

över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten ger fullmäktigen 

att sköta.    

Fullmäktigen får ge gåvor på fullmaktsgivarens vägnar ifall grunderna för gåvan 

har preciserats I fullmakten. 



Fullmäktigen har rätt att med stöd av fullmakten sälja eller på annat sätt 

överlåta en fastighet, ansöka om inteckning eller upplåta panträtt i en fastighet 

ifall en dylik rätt getts i intressebevakningsfullmakten. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata övervakar fullmäktigens 

verksamhet. 
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