BESVÄRSHÄNVISNING
Socialnämnden alternativt vård- och omsorgsnämnden
benäms nedan som nämnden. Ifyllbar blankett på sidan 2.

Hur du överklagar ditt beslut till domstol
Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga detta till domstol.
I din överklagan (skrivelsen) ska du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill ha
beslutet ändrat samt de skäl du har för att beslutet borde ändras. Bifoga eventuella
handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Underteckna skrivelsen
och uppge ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
Överklagandet ska vara skriftligt och ska ha kommit in till nämnden i Håbo kommun
inom tre veckor räknat från den dag då du fick del av beslutet.
Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Uppsala men skickas till:
Håbo kommun
Socialnämnden
746 80 Bålsta

eller

Håbo kommun
Vård- och omsorgsnämnden
746 80 Bålsta

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid till Håbo kommun och nämnden inte ändrar
på beslutet på det sätt du begär, då kommer nämnden att skicka din överklagan vidare
till domstol.
Om du vill ha mer information om hur du överklagar ditt beslut kan du kontakta
din handläggare, socialsekreterare eller snämndens nämndsekreterare.

Med vänlig hälsning
Håbo kommun
Socialnämnden /Vård- och omsorgsnämnden
746 80 Bålsta

POSTADRESS

TELEFON VÄXEL

ORG.NR

HEMSIDA

746 80 BÅLSTA

0171-525 00

212000-0241

www.habo.se

BESÖKSADRESS

TELEFAX

Centrumleden 1

0171-527 01

E-POST

socialnamnden@habo.se

BESVÄRSHÄNVISNING

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att
handlägga din överklagan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd
av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter
antingen socialnämnden eller vård- och omsorgsnämnden i Håbo
kommun. Läs mer om dina rättigheter hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.

Överklagan av beslut
Skickas till Håbo kommun
adress enligt ovan.

Om du skriver för hand och utrymmet inte räcker till, kan du med fördel fortsätta på baksidan eller
på nytt papper.
Ange beslutsfattare och datum. Ange paragraf i beslutet.

Berätta vilken ändring i beslutet du vill ha och varför.
Skicka gärna med eventuella handlingar som styrker din uppfattning

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

E-post
Telefon hem

Telefon arbete

Telefon mobil

Telefon övrigt

Överklagandet måste ha kommit in till den nämnd/beslutsfattare som har beslutat i ärendet senast inom
tre veckor efter det att du fått meddelande om beslutet. Om ditt överklagande inkommer senare än tre
veckor, kan ärendet inte behandlas.
Nämnden prövar ditt överklagande och kommer att sända din skrivelse vidare till domstol, om
nämnden/beslutsfattaren själv inte ändrar på beslutet på det sätt som du begärt. Bifoga handlingar eller
annat som du anser stöder din uppfattning. Om något är oklart kan du vända dig till kommunen.
Ort och datum
Sökandes underskrift

Ombudets underskrift

Sökandes namnförtydligande

Ombudets namnförtydligande

