Bygg- och miljönämnden

FULLMAKT BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
Härmed ger jag
……………………………….
Sökandens namn

…………………………………
Personnummer

……………………………….
……………………………….
Sökandes adress

………………………………….
Bostadens fastighetsbeteckning

fullmakt åt handläggaren för bostadsanpassningsbidrag i Emmaboda
kommun, eller den som finns i dennes ställe,
 Att för min räkning beställa de åtgärder jag beviljats
bostadsanpassningsbidrag för.
 Att för min räkning betala ut det bidrag jag beviljats tillden entreprenör
som anlitats för att utföra åtgärden/åtgärderna.
Kryssa i det eller de alternativ ovan som stämmer med det du vill ha
hjälp med.

…………………………
Ort och datum

Postadress
Emmaboda kommun
Box 54
361 21 Emmaboda

Besöksadress
Rådhusgatan 2
Hemsida
www.emmaboda.se

…………………………
Namnteckning

Telefon
0471-24 90 00
E-post
bygg-miljo@emmaboda.se

Organisationsnr
212000-0738
Bankgiro
991-1868

Bygg- och miljönämnden

INFORMATION OM FULLMAKTEN TILL BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG
Du kan själv beställa och betala de åtgärder som du beviljats
bostadsanpassningsbidrag för. Om du hellre vill ha hjälp av kommunens
handläggare, eller den som finns i dennes ställe,måste du fylla i en
fullmaktsblankett.
Det vanliga är att hjälp önskas både med att beställa och betalaför åtgärderna
och då måste båda rutorna på fullmaktsblanketten vara ikryssade.
Vill du själv beställa arbetet av entreprenör behöver blanketteninte fyllas i.
Beställer du själv men vill ha hjälp att betala fakturan måste blanketten fyllas i
och då kryssar du endast i rutan att du önskar hjälp med att betala
åtgärderna.
När det gäller bostadsanpassningsbidrag är det alltid bidragstagaren
(sökanden) som är beställare av anpassningsåtgärderna. Även i de fall då
kommunen går in som ombud för bidragstagaren är det ändå bidragstagaren
somär formell beställare av åtgärden.
Vid utförandet av åtgärden är det formellt ett avtal mellan bidragstagaren och
entreprenören. I och med detta är det konsumenttjänstlagen som gäller som
avtalsgrund.

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av
bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet.
Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen. Läsmer på www.emmaboda.se/GDPR
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