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Ärendenummer:  
 
Adress:  
 
 
 

FULLMAKT angående bostadsanpassningsbidrag  
 

Jag ger härmed handläggare av bostadsanpassningsbidrag, Strängnäs kommun, 
fullmakt att i enlighet med min ansökan och beslutet jag erhållit: 
  

• ta in offerter 

• beställa arbete 

• betala entreprenören jag anlitat med bidragsbeloppet jag beviljats  
 

Uppgifter därutöver omfattas inte av fullmakten.  
 
 
 
Konsumenttjänstlag (1985:716) gäller mellan mig och den anlitade entreprenören 
oavsett om fullmakt används eller inte. Omständigheter med anledning av till 
exempel reklamationer/klagomål hanterar jag därför själv gentemot 
entreprenören.  
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Ort/datum  
 
……………………………………………………. 
Namn  
 
……………………………………………………. 
Namnförtydligande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna fullmakt gäller i ärendet till dess den skriftligen återkallas av 

fullmaktsgivaren eller när den ersatts av en ny. 
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Fullmakten gäller då du som sökande inte kan föra din egen talan i ärendet och 
inte har anhörig/närstående eller annan företrädare som kan vara dig behjälplig. 
 
  
 
 

Information om rollfördelning och ansvar,  
Boverkets Webbhandbok angående bostadsanpassningsbidrag  
 
 
Rollfördelning  
Rollfördelningen innebär bland annat att kommunens roll är – om rätt till bidrag 
föreligger – att till dig som söker lämna ett bidrag, det vill säga ett beslut på en 
summa pengar, som motsvarar skälig kostnad för de åtgärder som beviljas. Din 
roll är därefter att välja entreprenör, att sluta avtal med entreprenören om 
åtgärdernas utförande och att betala entreprenören när arbetet är klart.  
Det är alltså ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något 
bostadsanpassningsbidrag. Avtalet mellan dig och entreprenören ska följa vanliga 
regler för avtal och du ska på detta sätt kunna påverka åtgärdernas utförande.  
Om du inte är nöjd med entreprenörens eller leverantörens prestation kan du 
under vissa förutsättningar hålla inne med din prestation, det vill säga 
betalningen. För att du inte ska fråntas denna möjlighet till påtryckningsmedel 
utgår lagen ifrån att bidraget betalas ut till dig som söker bidraget, efter det att 
åtgärderna utförts och godkänts, och att du därefter betalar leverantören eller 
entreprenören.  
 
 
Sökanden är avtalspart  
Med fullmakt avses ett trepartsförhållande. Sökanden som ger kommunen en 
fullmakt är fullmaktsgivare och huvudman. Kommunen som får en fullmakt blir 
befullmäktigad att vara ombud. Entreprenören kallas tredje man. Reglerna för 
fullmakt finns i avtalslagen. Bestämmelserna där handlar om möjligheten för 
ombudet, det vill säga i detta fall kommunen, att binda huvudmannen, det vill 
säga sökanden, mot tredje man, det vill säga entreprenören.  

Observera att det är sökanden som är den egentlige avtalsparten i förhållande till 

entreprenören. En fullmakt ger kommunen möjligheten att handla för sökandens 

räkning med direkt bindande verkan för honom eller henne. Entreprenören får 

genom avtalet en rätt att till exempel kräva betalt av sökanden. 
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Information om vår behandling av dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom till exempel för- 

och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-

postadress och uppgifter om din funktionsnedsättning. 

Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan. 

 

Vi har fått uppgifter från dig eller din företrädare. Vi tillämpar vid var tid gällande 

integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av 

dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt 

artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 3 § dataskyddslagen.  

Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt 

ärende. Dina uppgifter kan komma att bevaras längre utifrån 

tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen och arkivlagen. 

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas i förekommande fall med din 

fastighetsägare om sådan finns. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter 

med en 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. 

 

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Strängnäs kommun. 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 eller 

raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 

socialnamnden@strangnas.se.   

 

Ni når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har 

klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 

till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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