
Anhörigbehörighet 
 

Nedan anges exempel på sådant som ingår i behörigheten. 

 Periodiska utgifter som utgör en förutsättning för att den enskilde ska kunna 

upprätthålla sin levnadsnivå och sina levnadsförhållanden (t e x betalningar hänförliga 

till boendet, mat kläder, hygienartiklar, transporter, sociala tjänster, 

telefonabonnemang, försäkringar, föreningsavgifter, TV och tidningar). 

 Mer engångsbetonade utgifter (t e x kostnader för läkarbesök, tandvård, 

fritidsaktiviteter och nöjen). 

 Inköp av vissa kapitalvaror (t e x kyl, frys, spis och Tv) som den enskilde behöver i 

det dagliga livet. 

 Lämna inkomstdeklaration eller ansöka om sociala förmåner, t.ex. bostadsbidrag 

 Ombesörja nödvändiga reparationer hänförliga till boendet. 

 Den anhörige får göra uttag från den enskildes bankkonton och även inbetalningar via 

bank och postgiro. Behörigheten innefattar också insättningar av kontanta medel hos 

bank eller kreditmarknadsföretag. Vissa överföringar mellan konton för att kunna 

utöva behörigheten kan också ske. 

 Den anhörige får reklamera en felaktig produkt, säga upp avtal och bestrida 

betalningsansvar för sådant som faller inom behörigheten. 

 En anhörig får anförtro medel för den enskilde, exempelvis till kontaktperson på ett 

särskilt boende, för att sköta vissa nödvändiga utgifter såsom till kläder eller 

hygienartiklar. 

 

Nedan anges exempel på sådant som inte ingår i behörigheten. 

 Inköp av bil eller fastighet. 

 Företräda den enskilde i rättsliga processer, t.ex. vid domstol. 

 Lämna gåvor av olika slag, t.ex. födelsedagspresenter. 

 Köp av aktier, fonder och liknande 

 En anhörig som tillämpar behörigheten kan inte ta ut något arvode för detta. 

 

 

Behöriga anhöriga 
Anhörigbehörigheten får tas i bruk i en viss turordning enligt följande. 

1. Make (även registrerad partner) eller sambo, 

2. barn, 

3. barnbarn, 

4. föräldrar, 

5. syskon (även halvsyskon), och 

6. syskonbarn. 

 

Av det ovan nämnda följer att det krävs blodsband med den enskilde för att behörigheten skall 

kunna tas i bruk. Styvföräldrar och styvsyskon omfattas inte. 
 

Den anhörige är inte skyldig att träda in och hjälpa den enskilde. Tvärtom står det anhöriga 

fritt att utan närmare angivande av skäl avböja uppgiften. Det finns inga särskilda formkrav 

för att avböja, t e x att det skall ske skriftligen. Om avböjande sker går behörigheten vidare 

enligt ovan nämnda ordning. Detsamma gäller om någon anhörig inte är anträffbar. Det sagda 

innebär inte att man som anhörig bara har en chans att ta behörigheten i bruk. Det är således 



möjligt att en anhörig som står över i turordningen övertar behörigheten från någon som står 

längre ned. Varje led i turordningen måste uttömmas innan behörigheten går vidare ett steg 

längre ned. Finns det t e x flera barn måste samtliga av någon anledning vara ute ur bilden för 

att barnbarn skall kunna bli aktuella. 

 

En anhörig som avser att utöva sin behörighet bör informera den enskilde och övriga 

anhöriga om det. 

 

Den som är underårig eller som själv har ställföreträdare, t.ex. en god man, eller företräds av 

en framtidsfullmaktshavare eller annars är beslutsoförmögen bör inte beaktas i turordningen. 

Om det finns flera anhöriga under samma punkt företräder de den enskilde gemensamt. De 

kan dock lämna varandra fullmakt som innebär att bara en av dem företräder. En sådan 

fullmakt bör vara skriftlig. Om de inte kan komma överens kan det istället bli aktuellt med 

godmanskap. Detsamma gäller om den som anhöriga vill använda behörigheten gentemot  

(t e x en bank), vägar att rättshandla med den anhörige. 

 

Behörighetens omfattning vid andra ställföreträdarskap 
Anhörigas behörighet är underordnad andra ställföreträdarskap. Om den enskilde således 

företräds enligt en framtidsfullmakt eller av en god man eller förvaltare, faller anhörig-

behörigheten. En förutsättning är dock att anhörigbehörigheten konkurrerar med ett sådant 

ställföreträdarskap. Inget hindrar alltså att en anhörig sköter de uppgifter som ingår i 

anhörigbehörigheten medan andra angelägenheter sköts av t.ex. en god man. 

 

Den anhöriges skyldigheter 
En anhörig ska vid fullgörandet av sitt uppdrag handla i enlighet med den enskildes intressen 

(lojalitetsplikt), motsvarande gäller för gode män och förvaltare samt för innehavare av 

framtidsfullmakt. 

 

En anhörig har inte någon uttrycklig skyldighet att ha den enskildes samtycke till rätts-

handlingar eller till att samråda med den enskilde. Den anhörige förutsätts istället handla i 

enlighet med den enskildes förmodade vilja. Om det är möjligt skall givetvis en dialog med 

den enskilde hållas i syfte att utröna den enskildes vilja. Om det inte är möjligt, får den 

anhörige utgå från den kunskap han eller hon har sedan tidigare. Andra personers kännedom 

om den enskildes inställning kan också bidra som underlag för den anhöriges åtgärder. Vad 

som i allmänhet får ligga i en persons intresse bör naturligtvis också vägas in när den anhörige 

överväger olika åtgärder. Den anhörige får då fråga sig om hur en normalt förnuftig person 

hade handlat i ett visst avseende. Det får därvid antas att den anhörige normalt sett anser sig 

vara en sådan person och handlar efter eget huvud. 

 

Om den enskildes vilja är känd eller förmodade inställning har efterforskats kan den anhörige 

utgå från denna i fortsättningen, såvida det inte finns skäl att utgå från att inställningen har 

förändrats. 
 

Den anhörige skall se till att pengar och värdepapper som tillhör den enskilde förvaras så att 

de inte sammanblandas med tillgångar som den anhörige annars förvaltar. Här avses dels hans 

eller hennes egna tillgångar, dels tillgångar som kan tillhöra någon annan som den anhörige 

bistår. Att tillgångar som tillhör olika personer inte får blandas samman innebär bl.a. att skilda 

konton måste användas vid insättning på bank. Reglerna är i allt väsentligt motsvarande de 

som gäller för gode män och förvaltare. 



Den anhörige har en viss dokumentationsskyldighet. Det handlar normalt sett inte om att föra 

regelrätta räkenskaper, utan många gånger är det tillräckligt att den anhörige sparar kvitton 

och kontoutdrag som utvisar vilka transaktioner som har utförts. Om verksamheten är mera 

omfattande, kan det dock vara lämpligt att utgifter och inkomster noteras löpande för varje år 

och att det antecknas vilka åtgärder som vidtas. Därvid kan regelverket som gäller gode män 

och förvaltare tjäna som förebild. 

 

Det inga finns regler om hur redovisning skall ske. En anhörig bör dock överlämna kvitton 

och andra handlingar och löpande anteckningar till den enskilde om dennes tillstånd förbättras 

i sådan grad att beslutsförmågan återfås. Om exempelvis en god man tar över uppdraget, bör 

handlingarna i stället överlämnas till den personen. 

 

En anhörig får inte företräda den enskilde, om det uppstår en fråga om rättshandling mellan 

den enskilde å ena sidan och den anhörige, hans eller hennes make eller sambo eller någon 

annan som den anhörige företräder å andra sidan. Reglerna är i allt väsentlig liknande de som 

gäller för gode män och förvaltare. 

 

Skadestånd 
En anhörig kan bli skadeståndsskyldig för skador som orsakas uppsåtligen eller av 

vårdslöshet. Bestämmelsen är utformad enligt de regler som gäller för gode män och 

förvaltare som förebild. En förutsättning för skadestånd är att den anhörige har tagit sin 

behörighet i anspråk. Detta innebär att den anhörige ska ha åtagit sig uppgiften att hjälpa den 

enskilde. Den som t.ex. avböjer uppgiften eller som förhåller sig passiv till sin behörighet blir 

inte skadeståndsskyldig.  


