Vad tycker du?

Så kan du lämna dina synpunkter
telefon			 0471-24 90 00

Hjälp oss att bli bättre!

via webbplatsen		 www.emmaboda.se
		
brev			
Bildningsförvaltningen, Box 100
		
Kommunledningskontoret, Box 54
			
Socialförvaltningen, Box 14
			
Tekniska kontoret, Box 54
			
Emmaboda kommun, Box 54

besök oss

361 21 Emmaboda
Järnvägsgatan 28, Emmaboda

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

			

Klagomål och synpunkter
JAG VILL LÄMNA IN:
En synpunkt

Ett beröm

Ett förbättringsförslag

Hjälp Emmaboda kommun att bli bättre!

Ett klagomål

VILKET VERKSAMHETSOMRÅDE AVSES?
Barnomsorg
och skola

Bygg och bo

Fritid och
idrott

Kultur och
bibliotek

Miljö och
hälsa

Räddning
och säkerhet

Socialtjänsten

Trafik och
gator

Äldre/funktionsnedsatta

Övrigt

VAD GÄLLER DET?

Vi eftersträvar att alltid ge service av hög kvalitet till våra
medborgare - därför vill vi ha många synpunkter på våra
verksamheter och lära av dessa oavsett om de utgörs av klagomål,
förslag eller beröm.
Har du förslag på hur vi kan bli bättre?
Vill du berätta om något vi gör bra?
Har du blivit dåligt bemött?
Tycker du att vi har gjort fel?
Kom med idéer och förslag! Du kan välja att vara anonym men då kan vi
inte heller kontakta dig.

Tillsammans kan vi utvecklas
Vad tycker du? är din kanal för att göra din röst hörd. Vi vill veta vad
du som bor och arbetar i Emmaboda kommun tycker. På så sätt kan vi
utveckla vår kommun tillsammans.

HUR KAN VI ÅTERKOMMA TILL DIG MED SVAR?
Svara via brev (fyll i namn/adress nedan)

Svara via telefon (fyll i namn/telefonnummer nedan)

Svara via e-post (fyll i namn/e-postadress nedan)

Svara inte till mig. Jag vill vara anonym

NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER
Namn
               
Postadress

Adress
               

               

Telefon (inkl. riktnummer)

E-postadress

               

               

Uppgifterna kommer att registreras i Emmaboda kommuns databas och hanteras i
enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).

Så här tar vi hand om dina synpunkter:
•
•
•
•

Din synpunkt registreras
Uppgifter/åtgärder fördelas
Du får en bekräftelse om vad som skall göras
Du blir kontaktad när åtgärden är utförd

