
Omprövning begärs av

De andra vårdnadshavarnas underskrifter

9.
20

20
 (s

id
um

m
er

 1
/2

)

En klient inom socialvården har rätt att begära omprövning av ett beslut om ordnande av socialservice som
fattats för honom eller henne.
Om ärendet sköts av någon annan än den som fått beslutet, ska det till begäran om omprövning fogas en
fullmakt eller ett intressebevakningsbeslut. Vid behov hörs intressebevakaren med anledning av begäran om
omprövning.
Vårdnadshavarna behöver inte lämna in en fullmakt när de sköter ett ärende som gäller ett barn under 18 år.
Vid behov hörs de andra vårdnadshavarna med anledning av begäran om omprövning.
Mer information: sotet.jaostovalmistelu@espoo.fi (begäran om omprövning kan inte skickas till denna
adress)
Så här fyller du i blanketten: Fyll i blanketten så noggrant och omsorgsfullt som möjligt. 

BLANKETT FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING
Till social- och hälsovårdsnämndens sektion för individärenden

E-postadress

Efternamn

Personbeteckning Alla förnamn

Adress Postnummer och postanstalt

Telefon under tjänstetid

Dina personuppgifter lagras i socialvårdens register. Personuppgifter är sekretessbelagda och de överlåts endast på grundval av en lag eller 
med ditt samtycke. Dataskyddsbeskrivningen finns på www.esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar och på de ifrågavarande verksamhetsställena. 
I dataskyddsbeskrivningen berättar vi noggrannare om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter när det gäller dina 
personuppgifter.

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande

Uppgifter om den person under vårdnad/intressebevakning som beslutet gäller
Namn på personen under vårdnad/intressebevakning Personbeteckning

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande

Beslut i vilket ändring söks
Beslutsnummer för tjänsteinnehavarens beslut Datum för tjänsteinnehavarens beslut

Service som beslutet gäller

mailto:sotet.jaostovalmistelu%40espoo.fi?subject=
https://www.esbo.fi/dataskyddsbeskrivningar
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Grunder för begäran

På vilket sätt bör beslutet ändras 

varje bilaga ska specificeras 

Bilagor

Begäran om omprövning lämnas till Esbo stads registratur. Om begäran om omprövning sänds 
per e-post rekommenderar vi att krypterad e-post används av informationssäkerhetsskäl.

Postadress
Esbo stads registratur
PB 1
02070 Esbo stad

Besöksadress
Registraturen
Brogatan 11
02070 Esbo stad

E-post 
kirjaamo@espoo.fi

Så här lämnar du in blanketten
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