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104011 

Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket

Fullmakt
Ekonomisk ersättning, bankkort och social situation – för asylsökande 
inskrivna vid en mottagningsenhet 

Använd den här fullmakten om du är asylsökande och vill att ett ombud ska företräda dig vid handläggning av ärenden 
vid Migrationsverkets mottagningsenheter och servicecenter. 

Den här fullmakten ska inte användas om du ska flytta till någon, arbeta, studera eller besöka Sverige. Då ska du 
istället använda blankett 106011. 

Du kan när som helst återkalla fullmakten genom att lämna in blanketten 110011 om återkallelse av fullmakt till 

Migrationsverket. 

Om du vill få bostadsersättning, dagersättning eller särskilt bidrag, det vill säga bistånd enligt lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA), behöver du ansöka om dessa bidrag och själv underteckna ansökan. Genom 
att underteckna ansökan intygar du på heder och samvete att de uppgifter som du har lämnat är sanna. Det är först 
då som Migrationsverket kan pröva din ansökan. Migrationsverket prövar inte ansökan som undertecknas av någon 
annan än dig, även om du har gett fullmakt till den personen. Det framgår av 8 § förordningen (1994:361) om 
mottagande om asylsökande m.fl. (FMA). 

1. Jag bekräftar härmed att 
Efternamn, förnamn 

Födelsedatum/personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) 

Adress 

är mitt ombud. 

Ombudet har fullmakt att företräda mig i ärende om (markera med kryss) 

 särskilt bidrag  logiersättning 

 dagersättning  uthämtning av bankkort 

 bostadsersättning  min sociala situation 

För min räkning kan ombudet ta del av alla handlingar gällande ovanstående. 

Fullmakten gäller till dess att jag återkallar den. 

2. Mina personuppgifter 
Efternamn Förnamn 

Födelsedatum/personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) Dossiernummer 

Adress 

3. Min underskrift 

Ort och datum Namnunderskrift 
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