
KLAGOMÅL ANGÅENDE SOCIALSERVICE OCH BARNOMSORG 
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Handlingar riktas till myndigheten, ej till enskild handläggare.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn 
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 
E-post: kansliet@amhm.ax  
Hemsida: www.amhm.ax 

Klagomål kan göras med denna blankett eller formuleras fritt. En fritt formulerad klagan ska innehålla de uppgifter som efterfrågas i 
blanketten. Övervakningen av bruk av begränsande åtgärder (t.ex. administrativa ingrepp i den personliga friheten) ankommer på Statens 
ämbetsverk på Åland. Det är också möjligt att rikta en mera allmän skriftlig anmälan om missförhållanden till ÅMHM, som kan beröra flera 
personer. På basis av anmälan tar ÅMHM ställning till om myndigheten ska inleda ett tillsynsärende och närmare granska de i anmälan 
beskrivna missförhållandena. Det är viktigt att vara så konkret som möjligt eftersom det underlättar för ÅMHM att utreda frågan. 

Namn:  

Postnummer: 

Adress: 

Postort: 

Klienten som 
har fått  den 
service som 
klagomålet 

gäller 

Personbeteckning : 

Klagande 

Namn: 

E-post: 

Postnummer: 

Telefon: 

Postort: 

Adress: 

Den service 
som 

klagomålet 
gäller 

(t.ex. åldringsvård, 
barnskydd) 

Föremål eller 
föremålen för 

klagomålet 

(Tala om vilken 
myndighets, 

tjänsteinnehavares, 
serviceproducents 
eller annan aktörs 

förfarande eller 
verksamhet det 

gäller 

Tidpunkt 
eller period 

då händelsen 
inträffade 



Ärende eller 
händelse 

som 
klagmålet 

gäller 
 

(beskriv här så 
noggrant som 

möjligt de 
händelser som du 
vill att ÅMHM ska 

undersöka, 
tidpunkten för 

händelserna och 
orsaken till att du 
är missnöjd med 

det skedda) 



Har en anmärkning som avses i 23 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, anförts  

i ärendet till en verksamhetsenhet?  

 

 Ja                      Nej 

Underskrift: Datum: Namnförtydligande: 

Bilagor till 
klagomålet 

 

Om du anför 
klagomål för en 
annan persons 
räkning bör en 

fullmakt bifogas 

Har ärendet behandlats med klientombudsmannen?  Ja                      Nej 

Behandlas ärendet eller har det behandlats av någon annan myndighet? 

 Patientförsäkringscentralen 

 Regionförvaltningsverk, vilket? __________________________ 

 Socialmyndighet, vilken? __________________________ 
 Polismyndigheten 

 Riksdagens justitieombudsman 

 Justitiekanslern 

 Förvaltningsdomstolen 

 Annan, vilken?  __________________________ 
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