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Remissvar: ”Framtidsfullmakter”, Ds 2014:16 

Handikappförbunden 
Handikappförbunden är ett partipolitiskt och religiöst obundet 
samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. Vår vision är 
ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor. 
Ett samhälle där människor möts med respekt oavsett 
funktionsförmåga. Ett samhälle som tillvaratar människors olikheter 
och rättigheter, och därför är ett rikt samhälle. 
Handikappförbunden representerar 37 medlemsförbund med 
sammanlagt cirka 400 000 enskilda medlemmar. 

Utredningens tre förslag: 
Det ska stå fullmaktsgivaren fritt att avgöra om - och i så fall hur - 
fullmäktigens handlande ska kontrolleras. Fullmaktsgivaren ska i 
framtidsfullmakten kunna peka ut en person till vilken fullmäktigen 
har att lämna redovisning för sitt uppdrag. Denna person ska ha rätt 
att återkalla fullmakten för fullmaktsgivarens räkning.  

Som ett alternativ till ett sådant privat kontrollsystem ska 
fullmaktsgivaren kunna besluta att fullmäktigen på årlig basis ska 
lämna redovisning till överförmyndaren. Redovisningen föreslås där 
göras tillgänglig för fullmaktsgivarens närmaste anhöriga att 
granska. 

Om någon uppmärksammar överförmyndaren på att fullmäktigen 
gör sig skyldig till exempel missbruk eller försummelse vid 
utövandet av uppdraget ska överförmyndaren kunna ingripa i 
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fullmaktsförhållandet och besluta att fullmäktigen inte längre får 
bruka framtidsfullmakten.  

Handikappförbundens synpunkter på förslagen 
Remissen har berört några av våra förbund och vi tycker det är bra 
att utredningen har gjorts. Vi är positiva till att föräldrar får en legal 
rätt att kunna vara företrädare inom hälso- och sjukvården. 

Det är positivt att man i utredningen har haft ett stort fokus på 
individens självbestämmande över hur han/hon vill att fullmakten 
ska utformas och hur fullmäktigen sedan ska förhålla sig till 
fullmakten, när den nedsatta beslutsförmågan tagit över. Vi är 
tveksamma till rättssäkerheten i förslaget och hur lite insyn som 
överförmyndaren ska ha enligt utredningen. Beroende på 
funktionsnedsättning kan det bli svårt för den enskilde att bedöma i 
vilken omfattning myndighetsinsyn är tillräcklig. Att fullmäktigen 
ska kunna handla helt utan myndighetsinsyn är inte ett bra förslag, 
det kan exempelvis bli svårt att redovisa vad fullmäktigen har gjort 
ekonomiskt under åren, om myndighetsinsyn vid misstanke skulle 
behöva göras.   

Vi skulle gärna se att Sverige kunde införa ett liknande system 
som Norge har, att en personens lämplighet att vara ställföreträdare 
prövas. Detta skulle då gälla även närstående person som skulle bli 
ställföreträdare enligt föreslagen ordning i utredningen: 1. Make eller 
sambo. 2. Barn. 3. Barnbarn. 4. Föräldrar. 5. Syskon.   
 
Koppling till artikel 12 ”Likhet inför lagen” 
I FN:s granskning över hur Sverige uppfyller de mänskliga 
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, konstaterade 
FN:s övervakningskommitté i april 2014 gällande artikel 12, att den 
är ”oroad över att utnämningen av en förvaltare är en form av 
ställföreträdande beslutsfattare”.  
Vi ser positivt på att individens självbestämmande haft ett starkt 
fokus i utredningen, samtidigt som vi oroar oss för att individens 
integritet riskerar att kränkas om man som i utredningens förslag vill 
att fullmäktigen ska ha tillgång till individens patientjournal.         
 
Med vänlig hälsning 
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