Fullmakt som bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Handlingar skickas till:
Sigtuna kommun
Stadsbyggnadskontoret
195 85 Märsta
Namn

Personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefon bostaden (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Fullmakt för den handläggare av bostadsanpassningsbidrag vid Sigtuna kommun som tilldelats
mitt ärende eller den som han/hon sätter i sitt ställe
Under förutsättning att bidrag beviljas för den åtgärd/de åtgärder jag ansökt om, ger jag härmed den
handläggare av bostadsanpassningsbidrag vid Sigtuna kommun som tilldelats mitt ärende eller den som han/hon
sätter i sitt ställe fullmakt för infordran av offert, beställning av entreprenader och betalning till entreprenörer
avseende den åtgärd/de åtgärder vilka jag beviljats bostadsanpassningsbidrag för. Denna fullmakt kan återkallas
skriftligt av undertecknad.

Datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Arbete i egen regi
Under förutsättning att bidrag beviljats ansvarar jag själv för infordran av offert, beställning av entreprenad
och betalning till entreprenörer, avseende den åtgärd/de åtgärder jag beviljas bostadsanpassningsbidrag för. Till
min ansökan bifogar jag:
 Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annat sakkunnig som intygar att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn
till mitt funktionshinder.
 Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning.
 Åtgärdsprogram, vid mer omfattande åtgärd.
 Plan- och uppställningsritning, vid mer omfattande inredningsarbeten.
 Ritningar över bostaden före respektive efter ändring, gäller vid omfattande ombyggnadsarbeten.
 Intyg från fastighetsägaren att åtgärderna får göras och att sökande inte är skyldig att återställa bostaden i
ursprungligt skick.

Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling enbart för dess
ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas sker efter skriftlig
begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Sigtuna kommun, Bygg- och trafiknämnden, 195 85 Märsta.
Vill Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 08-591 260 00

