
Övertorneå kommun

Blankett för synpunkter och klagomål på verksamheter vid Övertorneå kommun

Jag har synpunkter/klagomål på följande verksamhet

Klagomålet avser

 Namn

 Adress

 Postnummer/ort

 Telefon

 E-post

Datum (åååå-mm-dd) Klockslag (tt:mm)

Postadress   Telefon   Telefax   Bankgiro  Plusgiro 
  
Kommunalkontoret  0927-72 000 vxl  0927-774 04   758-1218  12 71 50-01 
957 85 Övertorneå

Vår målsättning är att du ska få svar på dina synpunkter/klagomål inom 10 arbetsdagar. Skulle vi behöva mer 
än 10 dagar, så meddelar vi dig orsaken till fördröjningen

  * Du kan lämna dina synpunkter/klagomål anonymt. Men då kan vi inte 
     svara/återkoppla till dig 

  För att vi ska kunna återkoppla till dig, behöver du ange dina 
  adress- och kontaktuppgifter *

Berätta 
Skriv så enkelt och kortfattat som möjligt om det du vill lämna synpunkter/klagomål.

Du kan välja att fylla i blanketten på datorn (kräver Acrobat Reader) 
och sedan skriva ut denna, alternativt att du skriver ut 
blanketten och sedan fyller i den. 
  
  
Ifylld blankett skickas till: 
Övertorneå kommun, 957 85 Övertorneå.  
Märk kuvertet; Synpunkter/Klagomål

Om du fyller i blanketten via datorn, kan du även välja att bifoga 
den i ett e-postmeddelande som du skickar till: 
kommun@overtornea.se   

          *  Inlämnade synpunkter/klagomål räknas som offentliga handlingar, 
              vilket  innebär att de är tillgängliga för läsning och kopiering.

Inlämnande av  synpunkter/klagomål*

Ifylld blankett kan även lämnas i brevlådan utanför 
förvaltningshuset, Tingshusvägen 2
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