
Fullmakt för ombud 

vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

enligt SFS 2018:222 
 

 

Information 

Denna blankett är till för dig som vill ge en person en fullmakt att företräda dig i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag i Vansbro kommun. Fullmakten gäller tills vidare men kan när som 

helst återkallas av dig. Bifoga fullmakten till din ansökan. 

 

1. Uppgifter om dig som ger fullmakt (fullmaktsgivare) 

För- och efternamn 

 

Personnummer 

 

Utdelningsadress 

 

Postnummer och ort 

 

2. Uppgifter om den du ger fullmakt till (fullmaktstagare) 

För- och efternamn 

 

Personnummer 

 

Utdelningsadress 

 

Postnummer och ort 

E-postadress 

 

Telefon 

 

3. Underskrift av dig som ger fullmakt 

Jag ger härmed fullmaktstagare rätt att för min räkning företräda mig i ärenden om 

bostadsanpassningsbidrag i Vansbro kommun. 

 

Datum 

 

Namnteckning 

 

 

Behandling av personuppgifter 

 

För dig som fullmaktsgivare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig så som 

namn, adress, personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra och 

administrera din ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 

För dig som fullmaktstagare behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig så som 

namn, adress, telefonnummer, personnummer, samt i förekommande fall e-postadress. Syftet 

med en sådan behandling är för att kunna fullgöra och administrera ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag där du står som fullmaktstagare. 

Vansbro kommun har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, 

myndigheters arkiv och offentlig statistik. Vi kommer därför att behandla personuppgifterna 

på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. 

Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid 

all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter  
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är att den är ett led i myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att behandlas i enlighet 

med gällande informationshanteringsplan. 

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas internt med berörd personal 

inom Socialt stöd och omsorg, externt med tjänsteleverantör i utförandeändamål vid till 

exempel verkställande av anpassning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med 

tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 

överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas 

av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen 

obehörig får ta del av uppgifterna. 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen, Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 

information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, överföring eller för att 

begära att vi begränsar behandlingen, för att föra invändningar eller begära radering av dina 

uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 0281-750 00 eller e-

postadress vansbro.kommun@vansbro.se. Du når vårt dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@vansbro.se eller telefon 0281-750 00.Om du har klagomål på vår 

behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen. 

mailto:dataskyddsombud@vansbro.se

