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Varför ska man skriva avtal?
Ibland kan det kännas motigt att ta itu med dessa 
saker och man skjuter det framför sig och rätt vad 
det är så är det för sent…

Därför är det viktigt att man åtminstone ser över 
sin situation. Det är inte säkert att man kan göra 
precis som man önskar då lagen ibland begränsar 
möjligheterna.

På Axelssons Familjejuridik kan vi hjälpa till med 
bl.a. testamente, samboavtal, äktenskapsförord, bo-
uppteckning, arvskifte, bodelning, framtidsfullmakt 
gåvobrev m.m. 

Välkommen att kontakta oss
Vi har tänkt detta som en kortfattad information 
om vad som juridiskt gäller i samband med döds-
fall, sjukdom eller separation. 

Varje familj är unik och allt måste utformas efter era 
personliga förhållanden och önskemål.

Kontakta oss
Telefon: 0303-925 00
E-post: info@axjuridik.se
Webb: www.axjuridik.se
Besöksadress: Västra Rollsbo 120, 442 94 Ytterby

Fullmakt och Framtidsfullmakt
I vissa skeden i livet kan man inte företräda sig 
själv och behöver lämna fullmakt till någon som 
kan hjälpa till att företräda en. 

T.ex. kan det vara bankfullmakt, fullmakt att sälja 
bostadsrätt eller fastighet m.m. Dessa sorters full-
makter börjar gälla från det att man har skrivit 
under och denna sorts fullmakt har funnits sen 
lång tid tillbaka i tiden och används bäst när man 
ännu själv kan skriva under och ge instruktioner 
till fullmaktshavaren. Men vad gör man när man 
inte själv kan ta beslut?

Från och med 1 juli 2017 gäller en ny sorts full-
makt, en framtidsfullmakt som börjar gälla först 
den dagen man inte kan företräda sig själv. Man 
kan alltså skriva en fullmakt som börjar gälla först 
i framtiden. Med denna fullmakt kan man själv 
välja vem som ska vara företrädare gentemot myn-
digheter och företag. Har man utsett en framtids-
fullmaktshavare så behövs det t.ex. inte tillsättas 
en god man. Det är dock viktigt att man skriver 
framtidsfullmakten på ett sätt så att det inte blir 
några frågeställningar när den väl träder i kraft.
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Dödsfall
Vad händer när min maka/make/registrerade 
partner avlider, vi har både gemensamma 
och/eller icke gemensamma barn?
Gifta makar och registrerade partners ärver varandra 
före sina gemensamma barn, dvs barnen får sitt arv 
när båda föräldrarna är avlidna. Har man särkullbarn 
så har dessa barn dock rätt att få ut hela sitt arv (arvs-
lotten) omedelbart efter sin förälders död. Genom att 
upprätta ett testamente kan ni själva ange hur ni vill 
att arvet efter er ska fördelas (dock med vissa begräns-
ningar).

Testamente
Om du vill förordna om vad som ska hända med 
dina tillgångarna den dag du är avliden så ska det ske 
genom ett testamente. I det kan du bestämma (med 
vissa begränsningar) vem som ska ärva dig och vilka 
saker/tillgångar som den personen/föreningen/fonden 
ska få. Testamente måste upprättas enligt vissa speci-
ella formkrav för att bli juridiskt bindande.

 

Vad händer när min sambo avlider?
För sambopar gäller inte samma regler som för gifta/
registrerade partners. Det är faktiskt så att sambopar 
inte har någon lagstadgad arvsrätt efter varandra, 
detta måste man förordna om i ett testamente. Att ni 
har gemensamma barn spelar ingen roll i detta läget, 
utan det är så att era barn har rätt att få hela sitt arv 
omedelbart efter den som avlider. 

För sambopar är det alltså särskilt viktigt att tänka 
igenom hur ett dödsfall skulle komma att påverka 
den efterlevandes ekonomiska situation och att t.ex. 
genom testamente förordna att man ärver varandra 
(så långt det är möjligt).

Arvslott och Laglott
Vad är skillnaden mellan arvslott och laglott? Jo, 
arvslotten är, något förenklat, 100% av den avlidnes 
kvarlåtenskap och laglotten är 50% av densamma. 
Laglott är också den andel som ett barn alltid kan 
kräva att utfå efter sin förälder, dvs den kan man inte 
med bindande verkan testamentera till annan.

 

Vi hjälper dig att få  
grepp om vad som sker  

vid eventuell separation eller 
dödsfall och hjälper dig med de 

dokument just du behöver.

Avtal för sambo och gifta 
Samboavtal
När man köper en bostad för gemensamt bruk 
så blir den bostaden s.k. samboegendom och den 
ska ingå i en eventuell bodelning vid separation 
eller dödsfall. Huvudregeln säger att den ska delas 
lika oavsett vem som har betalt den och oavsett 
vem som står som lagfaren/registrerad ägare. Man 
bör därför upprätta ett samboavtal med revers 
över fördelningen om man vill att den som har 
lagt in en större summa pengar ska få erhålla dessa 
den dag samborelationen upphör. 

Äktenskapsförord
För gifta/registrerade partners råder s.k. giftorätt  
i varandras egendom. Huvudregeln vid en bodel-
ning är att båda parters tillgångar minskas med 
skulderna och det som då är kvar på båda sidor 
slår man ihop och vardera part har rätt till hälften. 
Makarna kan här upprätta ett äktenskapsförord 
om man inte vill att all eller att bara viss egendom 
ska ingå i bodelningen.  


