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Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping
E-postadress: miljo@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
LK 2631 utg 3 (juni 2022) 

INFORMATION OM HÄNDELSE
- skola/förskola/fritidshem

Information enligt 6 § förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 

Miljöavdelningen ska omgående informeras om det i verksamheten inträffar något i den fysiska inomhusmiljön som 
kan leda till eller har inneburit olägenhet för människors hälsa eller miljön. Denna blankett är framtagen för att 
underlätta informationsskyldigheten för skolor, förskolor och fritidshem. Informationen kan även lämnas till 
miljökontoret genom nedanstående kontaktuppgifter.

E-post: miljo@linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)

Verksamhetens namn 
 

Verksamhetens telefonnummer 

Verksamhetens besöksadress 
 

Postnummer och ort 

Verksamhetens e-postadress 
 

Fastighetsbeteckning 

Kontaktperson 
 

Telefon kontaktperson 

Verksamheten omfattar 
 Grundskola Gymnasieskola Förskola Fritidshem

Vad är det som har hänt och när? 

Omfattning (hur många berörda, hur stor del av verksamheten etc.)? 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamhet
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Vilka åtgärder har vidtagits/planeras? 

Bedömning av risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 

Övrig information (till exempel tidplan för åtgärder, vem är ansvarig för åtgärder) 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att 
handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bygg- och miljönämnden. Nämnden är skyldig att 
omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer information på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen enligt följande:
E-post: moskansli@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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