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Fullmakt för ombud i ärenden hos omsorgsförvaltningen
Läs anvisningarna innan du fyller i blanketten.

1. Fullmaktsgivare
(Den som företräds)
Förnamn

Efternamn

Personnummer (12 siffror)

Adress

Postnummer

Telefon

Postort

E-postadress
Telefon närstående

2. Fullmaktshavare
(Den som företräder)
Förnamn

Efternamn

Personnummer (12 siffror)

Adress

Postnummer

Telefon

E-postadress
Telefon närstående

3. Fullmaktens omfattning
(Sätt ett ”X” för ett eller flera alternativ)
Jag ger ovanstående angivna fullmaktshavare fullmakt att i ärenden hos omsorgsförvaltningen:
Vara mitt ombud och föra min talan (ex. vid ansökan om insats enligt SoL/LSS).
Ingå avtal och överenskommelser.
Ta del av mina sekretessbelagda uppgifter och handlingar.
Enligt separat bilaga. Bilagan ska vara undertecknad av båda parter.

4. Giltighetstid
Fullmakten gäller:
Fr. o. m.

T. o. m.

Till dess den skriftligen återkallas.
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5. Underskrift
Datum

Fullmaktsgivarens underskrift

Namnförtydligande

Datum

Fullmaktshavarens underskrift

Namnförtydligande

Postort

Fullmakt för ombud i ärenden hos omsorgsförvaltningen
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Handlingarna skickas till:
Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala

Om fullmakt för ombud
I vissa situationer kan det kännas tryggt att veta att någon som känner mig väl, ser till så att min vilja blir hörd. I
sådana lägen kan det vara bra att ha gett den personen en fullmakt.
Ansökan om insatser enligt LSS (lagen om stöd till vissa funktionshindrade) eller bistånd enligt SoL
(socialtjänstlagen) görs till kommunens biståndshandläggare. Det kan vara fråga om t.ex. ledsagare eller
hemtjänst. För att handläggaren ska kunna behandla ansökan, krävs att den som vill ha insats/bistånd hörs i
varje enskilt ärende.
Handläggaren ska under utredningen endast inhämta uppgifter från den enskilde och eventuellt från sakkunniga
yrkesgrupper. Det är inte alltid enkelt för den det berör att kunna redogöra för sin situation och sin vilja. Det kan
därför vara lämpligt att utse någon som kan agera som sitt ombud gentemot kommunen.
Ett sådant ombud utses genom en fullmakt som förklarar att detta är båda parternas önskan. Fullmakten kan
begränsas till att omfatta enstaka tillfällen eller bestå under längre tid. Fullmaktens uppdrag kan också
begränsas till sitt innehåll.
Fullmakten kan när som helst dras tillbaka genom en viljeyttring från endera parten.

Vad innebär en fullmakt?
Med fullmakt menas en rättshandling varigenom fullmaktsgivaren ger någon, som denne har förtroende för, en
rättslig möjlighet att handla gentemot tredje man (exempelvis kommunens omsorgsförvaltning) för
fullmaktsgivarens räkning med direkt bindande verkan för fullmaktsgivaren.
Fullmakten är en förklaring av fullmaktsgivaren att denna person, som han/hon utsett, är bemyndigad att handla
på fullmaktsgivarens vägnar och att fullmaktsgivaren tar på sig konsekvenserna av de rättshandlingar som på
hans/hennes vägnar företas av den som innehar fullmakten.
För att en fullmakt ska kunna utfärdas förutsätts att fullmaktsgivaren har rättskapacitet. Det innebär att
fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk och förstår vad en fullmakt innebär.
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Vad fullmakten omfattar beror på dess innehåll, det vill säga på hur mycket som fullmaktsgivaren vill lämna över
och på hur mycket som fullmaktsinnehavaren vill ta på sig. Den som är fullmaktstagare har en skyldighet att
samråda med fullmaktsgivaren och att respektera dennes vilja.

