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Fullmakt för ombud 
Färdtjänst/riksfärdtjänst 
 
 

     

 
 
  Fullmaktsgivare 

För- och efternamn Personnummer 

            
Gatuadress Postnummer och ort 

            
Epostadress Mobilnummer 

            

 

Fullmaktstagare 
För- och efternamn Personnummer 

            
Gatuadress Postnummer och ort 

            
Epostadress Mobilnummer 

            
Relation till fullmaktsgivare 

      

 
 

 

Fullmaktstagare får rätten att företräda dig i frågor gällande:      färdtjänst            båda       
                                                                                                            riksfärdtjänst 
 
Fullmakten är giltig till och med:                     

 
 

 

Härmed ger jag fullmakt, till fullmaktstagaren, att företräda mig i ovannämnda 
verksamhetsområden    

 
 

Fullmaktsgivares underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

 

Information på nästa sida  
 

I och med att du sänder in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för Tranemo 
kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 



 
 

2 (2)  

 

 

Information 
För dig som vill ha hjälp i kontakten med färdtjänsthandläggare på Tranemo kommun går det 
att via denna fullmakt utse en person som har rätten att företräda dig. Genom att skriva under 
denna fullmakt godkänner du som fullmaktsgivare att en person som du valt som 
fullmaktstagare får rätten att företräda dig i frågor gällande ovannämnda 
verksamhetsområden. 
 
Du som fullmaktsgivare kan när som helst återkalla denna fullmakt genom att muntligen eller 
skriftligen meddela färdtjänsthandläggare på Tranemo kommun. Handläggare kan fortfarande 
komma att kontakta dig som fullmaktsgivare ifall det bedöms finnas behov av det. Ditt ord som 
fullmaktsgivare har företräde vid eventuella meningsskiljaktigheter med fullmaktstagare. 
 
 
 
Blanketten sänds till: 
Tekniska sektionen, färdtjänst 
Tranemo kommun 
514 80 Tranemo 
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