Socialförvaltningen

VAD TYCKER DU OM VÅR VERKSAMHET?
Vår syn på klagomål och kritik
För att förbättra och utveckla verksamheten inom vården och omsorgen i Vindeln tycker vi att
det är viktigt att ta tillvara de synpunkter och klagomål som kommuninvånare, vårdtagare och
anhöriga har på vår verksamhet. Klagomål och kritik ser vi i första hand som en möjlighet att
förbättra vår verksamhet.
Vem kan lämna in klagomål?
Alla medborgare i vår kommun har rätt att lämna in synpunkter och klagomål.
Hur och till vem kan jag framföra synpunkter och klagomål?
Den som vill lämna synpunkter på vår verksamhet kan göra det muntligt eller skriftligt.
I första hand lämnar man sina synpunkter till den som beviljat eller utfört en service- eller
omvårdnadsinsats. Du kan också kontakta socialexpeditionen för att få en blankett som du
fyller i och postar till Socialförvaltningen. Alla kontaktuppgifter och adresser hittar du längst
ner i denna information.
Vad kan jag klaga på?
Du kan klaga på allt som du inte tycker fungerar bra i vår verksamhet. Det är dock viktigt att
understryka att detta inte ersätter din möjlighet att överklaga formella myndighetsbeslut till
förvaltningsrätten.
Hur hanterar vi de synpunkter som kommer in?
Alla klagomål som kommer in skall dokumenteras på en klagomålsblankett. Den som tar
emot klagomål/synpunkter muntligt skall fylla i klagomålsblanketten.
Den som tar emot klagomål/synpunkter skall skicka mottagarbrev eller ta kontakt per telefon
inom 7 vardagar till den som uppgett sitt namn och sin adress och som tydligt sagt att man vill
ha kontakt med oss. Mottagarbrevet eller telefonkontakten skall tala om att vi mottagit
klagomålet/synpunkten och vem som kommer att utreda ärendet vidare.
Utredning och åtgärd
Klagomålet/synpunkten utreds och åtgärdas av mottagaren om denne har kunskap och
befogenhet. I annat fall skickar mottagaren ärendet vidare till rätt instans.
Dokumentation
När ärendet är åtgärdat skickas blanketten in till Socialkontoret för dokumentation.
Synpunkter/klagomål sammanställs och redovisas halvårsvis eller vid behov till
Socialnämnden.

Hjälp oss att bli bättre – lämna dina klagomål till oss!
Socialförvaltningen
Kommunalhusvägen 11
922 81 Vindeln
Telefon 0933-140 00
www.vindeln.se

Socialexpedition:
Telefon 0933-140 36 eller 141 33

