
      

 

Fullmakt    
Bilaga till ansökan om   
reparationsbidrag  

 

     

Arbete i egen regi  

 Under förutsättning att bidrag beviljas ansvarar jag själv för att ta in offert, 

beställa entreprenad och betala entreprenören för de åtgärder jag beviljats 

reparationsbidrag för. Beviljat bidrag blir utbetalt mot uppvisande av kvitto 

samt besiktning av utfört arbete.                                                               

Den entreprenör du valt ska vara registrerad för F-skatt hos Skatteverket.  

Fullmakt  

 Undertecknad ger handläggaren för bostadsanpassningsbidrag i Skara 

kommun, eller någon i dennes ställe, fullmakt att för min räkning ta in och 

anta offerter, beställa entreprenader samt betala entreprenörer för de åtgärder 

jag beviljats bidrag för.  

 

 

 

Entreprenör:……………………………………………………………………… 

 

   

 

……………………………………         …………………………………………   

 Ort och datum            Namnteckning  

  

  

Fyll i och underteckna blanketten. Återsänd blanketten tillsammans med 

ansökan till:  

Skara kommun  

Byggenheten  

Södra Kyrkogatan 2  

532 88 SKARA    

Läs alltid informationen på sidan 2 innan du fyller i blanketten 

 

        

  

 
      
  Byggenheten 

monica.holm@skara.se 
www.skara.se 

Växel 0511-320 00 
Telefon 0511-325 61 

Skara kommun 
Byggenheten 
Södra Kyrkogatan 2 
532 88 Skara 

Org nr 212000-1702 
Bankgiro 214-7296 

      

   

Byggenheten   

  



 
 

 

Information om fullmakt vid reparationsbidrag  
  

Arbete i egen regi  

Vill du själv sköta beställning av entreprenad och betalning till entreprenören 

kryssar du i rutan för arbete i egen regi. Vald entreprenör ska vara behörig samt 

registrerad för F-skatt hos Skatteverket. Arbetet och anpassningen ska utföras på 

ett fackmässigt sätt och följa gällande regelverk. 

 

Fullmakt  

Om du vill ha hjälp av kommunens handläggare, eller den som finns i dennes 

ställe, att beställa och betala de åtgärder som du beviljas reparationsbidrag för 

måste du fylla i, samt underteckna bifogad fullmaktsblankett.  

 

Du har möjlighet att själv välja entreprenör. Om du inte aktivt fyller i val av 

entreprenör kommer kommunens handläggare att, utifrån beviljad åtgärd, välja 

entreprenör som ska utföra arbetet. Fullmakten upphör att gälla när denna ansökan 

om reparationsbidrag är avslutad.  

  

Ansvar beställning av åtgärd  

Det är alltid du som sökande som ansvarar för att få åtgärden utförd och som står 

som beställare för arbetet, även i de fall då kommunen via fullmakt går in som 

ombud för dig. Vid utförandet av åtgärden är det formellt ett avtal mellan dig och 

entreprenören. I och med detta är det konsumentköplagen och konsumenttjänst-

lagen som gäller som avtalsgrund. Omständigheter med anledning av till exempel 

reklamationer/klagomål hanteras av sökanden gentemot entreprenören. 

 

Bidrag eget arbete - Rotavdrag  

Bidrag beviljas inte för eget eller hushållsmedlemmars arbete.  

Rotavdrag kan inte kombineras med bostadsanpassningsbidrag.   

  

Återkallning av fullmakt  

Denna fullmakt kan återkallas skriftligt av undertecknad. Kommunen är inte 

skyldig att åta sig ansvaret för utförandet av de åtgärder som fullmakten avser.  

  

GDPR  

Personuppgifter i ansökan behandlas utifrån dataskyddsförordning (GDPR).          

Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

 

 

 

 


