En trygghet för familjen
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Det kan vara svårt att tänka på
att det kan komma en dag då
man inte längre på egen hand
kan ta hand om sin ekonomi, ta
rätt beslut eller sköta sina egna
personliga ärenden.

Familjerättsjurist på
Jurist- & bouppteckningsbyrån i Gislaved, även i
Tranemo i samarbete med
Sparbanken. Brinner för
att fler ska sätta sig in i
juridiken för familjen vid
sjukdom och dödsfall.

En olycka, en plötslig eller långvarig
sjukdom kan göra att man inte längre
klarar av att fatta viktiga beslut eller att
ta hand om sin ekonomi.
Sedan den 1 juli 2017 är det möjligt
att försäkra sig om att någon man litar på kan hjälpa till om man blir sjuk,
genom att skriva en framtidsfullmakt.
Detta innebär att du själv kan bestämma vem som skall företräda dig vid ett
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eventuellt framtida behov.
I fullmakten skall det framgå vilka
ärenden det gäller (till exempel betala räkningar, hämta ut recept eller paket, hur sparandet skall förvaltas, rätt
att sälja hus och lägenhet, ombud mot
vård och myndigheter).
Framtidsfullmakten börjar gälla
först om man blir sjuk och inte längre
är vid sina sinnens fulla bruk.

Säkrar tryggheten
Man kan se en framtidsfullmakt som
en försäkring att en närstående på så
sätt kan hjälpa till om man blir sjuk
och man säkrar ju även på så sätt hela
sin familjs ekonomiska trygghet. Det
är därför ett utmärkt sätt att möjliggö-

”Många tror
att man har rätt
att sköta varandras
affärer om man
är gift”
ra god hjälp med allt
från ekonomi till kontakt med sjukvård, banker och myndigheter om man blir kortvarigt eller
långvarigt sjuk.
Innan en framtidsfullmakt skrivs
behöver man fundera på vad det är
som behöver skötas och förvaltas vid
en framtida sjukdom. Vilken situation
kan man själv eller familjen hamna i
då?

Kommunen tillsätter god man
Många tror att man har rätt att sköta
varandras affärer bara för att man är
gifta eller sambo, med det är felaktigt.
Om det inte finns en framtidsfullmakt
är det ofta så att den enda möjligheten

är att kommunen träder in
och tillsätter en god man eller förvaltare som sköter den sjukes alla affärer
och angelägenheter. Det kan då bli en
person helt utanför familjen.
För att en framtidsfullmakt skall
vara användbar finns det ett flertal
viktiga saker att tänka på. Dessutom
finns det formella krav som måste stå
med i dokumentet för att fullmakten
skall gälla. Mitt råd är därför att ni tar
hjälp av en jurist för upprättandet av
en framtidsfullmakt.
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