RAPPORT OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT LEX SARAH
Enligt 7 kap. 6 § första stycket och 14 kap. 3-6 §§ SoL samt 23 e § första stycket och
24 b-24 e §§ LSS

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din rapport om
missförhållanden. 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 är beroende på vilken verksamhet
antingen socialnämden 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.

Rapporten avser

Rapporten skickas till:
Håbo kommun
Socialförvaltningen
746 80 Bålsta

Berörda i verksamheten har informerats

Missförhållanden

Ja

Risk för missförhållanden

Nej

Datum

Verksamhet
Kommunal verksamhet
Intraprenad
Privat verksamhet
HVB-hem
Annat

Rapporten är sammanställd av:

(Kryssa i – Annan – om källan är anonym)

Anställd
Uppdragstagare
Praktikant eller motsvarande under utbildning
Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program
Annan

Kontaktuppgifter
Kontaktperson

Titel / Funktion

Arbetsplats

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer och Postort

E-post adress

Var inträffade händelsen
Enhet / Avdelning

Typ av verksamhet

Utdelningsadress

Postnummer och Postort

Telefon

E-post adress

Datum, veckodag samt klockslag för det inträffade

POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

TELEFON VÄXEL

0171-525 00

ORG.NR

212000-0241

HEMSIDA

www.habo.se

E-POST

socialnamnden@habo.se

TELEFAX

0171-527 01

Blanketten skapad 2020-12-21 / 2506LF

ANMÄLAN OM LEX SARAH

Kortfattad beskrivning av missförhållandet och konsekvenser för den enskilde

Bifogad dokumentation
Rapport om missförhållandet eller risken för missförhållandet enligt 14 kap. 6 § SoL
Rapport om missförhållandet eller risken för missförhållandet enligt 24 e § LSS
Rutiner i verksamheten som kan ha betydelse för det aktuella missförhållandet eller risk för missförhållandet
Dokumentation om konsekvenser för den enskilde
Övrigt

Beskriv åtgärderna som har genomförts eller planeras att genomföras i verksamheten,
för att förhindra att liknande situationer inträffar igen

Underskrift
Ort och datum

Underskrift av ansvarig för rapporten

POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

TELEFON VÄXEL

0171-525 00

Namnförtydligande

ORG.NR

212000-0241

HEMSIDA

www.habo.se

E-POST

socialnamnden@habo.se

TELEFAX

0171-527 01
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