HELA KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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TILL OM

Hela kommunala verksamheten

Hjälp oss att göra Vara bättre!

TYCK
TILL OM

w Har du synpunkter, förslag eller klagomål på någonting?
w Skulle du vilja att kommunens service fungerade annorlunda?
w Har vi lovat mer än vi kunnat hålla?
För att vi ska kunna förbättra vår verksamhet tar
vi gärna emot dina åsikter.

Bättre
Vara

Du kan kontakta oss på flera sätt:
1. Direkt till den verksamhetsansvarige, eller till
personalen som utför den tjänst du har åsikter om.
2. Till kansliavdelningen via:
– detta formulär (som du kan posta portofritt eller
lägga i kommunens lådor märkta BättreVara)
– kommunens hemsida www.vara.se

TEJPA
HÄR

Tack för din hjälp. Dina synpunkter kommer att
behandlas med respekt.
Här kan du skriva vad du tycker:

Lämna synpunkter, förslag,
klagomål för hela den kommunala
verksamheten.

lll
Socialförvaltningen

porto
betalt

Vara kommun
SVARSPOST
Kundnummer 520 058 700
534 81 VARA

l
Hela kommunala
verksamheten

Lämna synpunkter, förslag, klagomål
speciellt för socialförvaltningens
verksamheter.
Formulär för ett Bättre Vara och/eller
socialförvaltning − synpunkter, förslag, klagomål.

www.vara.se

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

OMSORG KRING PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

ÄLDREOMSORG OCH HEMTJÄNST

TYCK TILL OM OSS!
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Individ- och
familjeomsorgen, IFO
samt Enheten för arbete och
sysselsättning, AME

TYCK
TILL OM

Socialnämnden arbetar med att skapa förutsättningar för att
kommuninvånarna ska ha goda livsvillkor. Vi vill gärna veta vad
du tycker om våra verksamheter och det stöd/service som ges till
enskilda personer.

Omsorgen kring personer
med funktionsnedsättning, OF
samt Socialpsykiatrin

Socialnämnden arbetar med att skapa förutsättningar för att
kommuninvånarna ska ha goda livsvillkor. Vi vill gärna veta
vad du tycker om våra verksamheter och det stöd/service
som ges till enskilda personer.

Skriv ner vad du tycker: beröm, förslag, synpunkter, missnöje, på
denna blankett och lägg den sedan på postlådan. Inget frimärke
behövs – porto och adress är förtryckt på blanketten.
Dina synpunkter registreras, handläggs och följs upp. Inkomna
blanketter betraktas som sekretessbelagda uppgifter. Om du
vill få återkoppling på dina synpunkter, skriv namn, adress och
telefonnummer.

Dina synpunkter registreras, handläggs och följs upp.
Inkomna blanketter betraktas som sekretessbelagda
uppgifter. Om du vill få återkoppling på dina synpunkter,
skriv namn, adress och telefonnummer.
Här kan du skriva vad du tycker:

Jag vill bli kontaktad: o Ja o Nej

Äldreomsorg, ÄO
samt Hemtjänst

Socialnämnden arbetar med att skapa förutsättningar för att
kommuninvånarna ska ha goda livsvillkor. Vi vill gärna veta vad
du tycker om våra verksamheter och det stöd/service som ges
till enskilda personer.

Du kan även tycka till
om Kommunal hälso- och
sjukvård: sjuksköterska,
arbetsterapeut
och sjukgymnast/
fysioterapeut.

Skriv ner vad du tycker: beröm, förslag, synpunkter,
missnöje, på denna blankett och lägg den sedan på
postlådan. Inget frimärke behövs – porto och adress
är förtryckt på blanketten.

Här kan du skriva vad du tycker:

TYCK
TILL OM

Skriv ner vad du tycker: beröm, förslag, synpunkter,
missnöje, på denna blankett och lägg den sedan på
postlådan. Inget frimärke behövs – porto och adress är
förtryckt på blanketten.

Dina synpunkter registreras, handläggs och följs upp.
Inkomna blanketter betraktas som sekretessbelagda
uppgifter. Om du vill få återkoppling på dina synpunkter, skriv
namn, adress och telefonnummer.
Här kan du skriva vad du tycker:

Om ja, fyll i uppgifterna nedan:

Namn							Tel nr
Adress 						
Har d u fr å g o r k a n d u k o nt a kt a : S o c i a l f ö r v al t n i n g e n Vara ko m m u n , 5 3 4 8 1 VA R A, tel 0512- 310 00, e- post: sociala@ vara.se

