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Synpunkter eller klagomål

20179186
281 20 Hässleholm
Vik här och tejpa ihop vid kanten.
Du behöver inga frimärke, porto är betalt.
Tack för dina värdefulla synpunkter!

www.hassleholm.se

Hjälp oss att bli bättre

Vi på omsorgsförvaltningen tycker att det är värdefullt att få ta del av
dina tankar, idéer och synpunkter. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår
verksamhet och har du synpunkter på den är vi tacksamma om du framför
dem. Tack vare dessa bidrar du till att göra den ännu bättre!

Vilken enhet eller verksamhet har du varit i kontakt med?

Tankar, idéer eller synpunkter:

Skriv ner dina synpunkter på det här bladet. Vik sedan ihop och posta det till
oss. Du kan även lämna dina synpunkter direkt till någon av våra
verksamheter. På Hässleholms kommuns hemsida finns det också möjlighet
att lämna dina synpunkter direkt.

Vi tar hand om din synpunkt eller ditt klagomål

När du kontaktar omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun gäller
offentlighetsprincipen, vilket innebär att all skriftlig kontakt registreras som
allmän handling. När du har lämnat en synpunkt och denna har registrerats,
tilldelas den en handläggare som kommer att återkoppla till dig inom tio
dagar. Du kommer senare, genom handläggaren, att få besked om vilka
åtgärder vi har vidtagit eller kommer att vidta tack vare din synpunkt.

Har du några frågor?

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna maila till oss,
omsorgsnamnden@hassleholm.se.
Du kan även ringa till kontaktcenter, 0451-26 70 00, som hjälper dig
att komma i kontakt med den person som kan besvara och ta hand om
din synpunkt.

Omsorgsförvaltningen behandlar dina personuppgifter i syfte att bedriva verksamhet som ger vård och
omsorg. Vi behandlar dina uppgifter och skyddar din integritet i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Du kan läsa mer om hur Hässleholms kommun behandlar personuppgifter på hassleholm.se
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Namn:						

Telefon:

E-post:

Adress:

Du kan lämna dina synpunkter utan att uppge namn och adress,
men då kan vi inte besvara dig och berätta hur vi följt upp dina synpunkter.

