
Socialförvaltningen

Hjälp oss att bli bättre!

Denna information vänder sig till dig som har synpunkter, 
klagomål eller vill delge något positivt om vår 
verksamhet.



TILL VEM SKA DU VÄNDA DIG? 

Synpunkter/förbättringsförslag, klagomål eller beröm ger oss värdefull information och möjlig-
het att förbättra våra verksamheter.
 
Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör. 
Du kan välja att kontakta verksamheten direkt - dvs ansvarig enhetschef - eller att skriva.

Använd gärna det förtryckta formulär som finns i denna folder. Du kan stoppa blanketten i ett 
kuvert som adresseras:  

Ockelbo kommun
Socialförvaltningen 
816 80 OCKELBO

Om du vill ringa till utföraren, använd det telefonnummer som du fått av den du varit i kontakt 
med. Socialförvaltningens reception når du på telefon 0297-555 67.

VAD GÖR VI? 

Om du uppger namn och adress skickar vi en bekräftelse till dig när vi fått dina synpunkter. I 
bekräftelsen talar vi om att vi mottagit dina 
synpunkter och anger vem som kommer att ta hand om ärendet. 

När dina synpunkter är behandlade får du besked om vilka åtgärder 
som har eller kommer att vidtas. 

Om du väljer att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig enhetschef för att få veta vad 
som händer i frågan. 



KONTAKTA OSS 

Du skickar ditt underlag till:
Ockelbo kommun 
Socialförvaltningen 
816 80 Ockelbo 

Vill du veta mer kontakta respektive handläggare/enhetschef/socialsekreterare via kommunens 
växel, tel: 0297-555 00 eller 
Socialförvaltningens reception, tel: 0297- 555 67.

Innehåller dina synpunkter/förbättringsarbete, klagomål eller beröm som kommer till oss per-
sonliga uppgifter gäller sekretess. I annat fall är uppgifterna offentliga. 
Dina åsikter kommer att diarieföras, sammanställas och användas i vårt förbättringsarbete. 
Ockelbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
Läs mer om det här: https://www.ockelbo.se/kontakt/dataskydd/ 



Synpunkt/förbättringsförslag, klagomål eller beröm

Skriv ner Ditt ärende här - så enkelt och kortfattat som möjligt (ange verksamhetsområde): 

Här är mina synpunkter (synpunkt/förbättringsförslag klagomål eller beröm): 

                                                                                                  
Namn:

Adress:

Telefon: 

E-mail: 

Du kan vara anonym – men då kan vi inte återkomma till dig med besked 

Tack för att Du hjälper oss att bli bättre!


