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 Kommunala handikapprådet   

 

Södertälje kommun, 151 89 Södertälje  •  Orgnr: 212000-0159  •  Besöksadress: Nyköpingsvägen 26  •  Kontaktcenter: 08-523 010 00  •  www.sodertalje.se 

Bilaga 1 – Konsumentrådgivning 
 

• Södertälje kommun är en av flera aktörer som erbjuder konsumentrådgivning. För att komma i 
kontakt med kommunens konsumentrådgivare kan man ringa in till Kontaktcenter eller fylla i e-
tjänsten (https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/konsumentradgivning/). 
Detta kräver ej mobilt bankID.  
 

• Man rekommenderas fylla i e-tjänsten så utförligt som möjligt för att konsumentrådgivare ska 
kunna erbjuda bästa möjliga hjälp.  
 

• Konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen, avtalsvillkorslagen och lagen om distansavtal och 
avtal utanför affärslokaler utgör fokus för konsumentvägledning. Dessa lagar är tvingande för 
företag och går inte att avtala bort. Den sistnämnda är ett komplement till övrig 
konsumentlagstiftning då mycket försäljning sker via internet och telefon idag. Lagen garanterar 
konsumenten 14-dagars ångerrätt från den dag hen fått varan levererad.  
 

• Konsumentvägledare rekommenderar att konsumenter gör skriftliga rekommendationer då det är 
bra att ha bevisning på vad som diskuterats och utlovats vid eventuella tvister.  
 

• Konsumentvägledare i Södertälje reklamerar inte åt medborgare men är behjälpliga med 
information om hur de ska gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på.  
 

• Reklamationsrätten är oftast 3 år men kan vara upp till 10 år på fast egendom.  
  

• Konsumentverket (www.konsumentverket.se) är den myndighet som är ytterst ansvarig för att se 
till konsumenters rättigheter.  
 

• Om konsumenter inte kommer överens med företag kan ärenden anmälas till Allmänna 
reklamationsnämnden (www.arn.se). De prövar kostnadsfritt och opartiskt tvister mellan företag 
och konsumenter. Då ARN inte är en domstol kan de endast lämna rekommendationer med 
förslag på lösningar, men företag brukar ofta följa rekommendationerna för att undvika 
konsekvenser som t.ex. att hamna på ”svarta listan”.  
 

• Hallå konsument (www.hallakonsument.se) är en kostnadsfri upplysningstjänst där vägledning 
erbjuds genom Konsumentverket. Via denna tjänst kan konsumenter få information om sina 
rättigheter vid köp och reklamationer av olika tjänster och varor.  
 

• Konsumentverket samlar statistik över vilka problem som är vanligast förekommande för att 
förbättra den information som finns tillgänglig för både konsumenter och konsumentrådgivare.  
 

• Konsument Europa (www.eccsverige.se) erbjuder kostnadsfri konsumentrådgivning när en 
konsument köpt en vara eller tjänst i ett annat europeiskt land. De kan i vissa fall kontakta 
företaget åt konsumenten och medla i ärenden. 
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