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Postadress 
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Besöksadress 

Drottninggatan 2 

Telefon vxl 

0141-22 50 00 

Webbplats 
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 Felanmälan av Mobipen 
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Kontaktuppgifter 

Namn 

      
Datum 

      

Hemtjänstgrupp/företag 

      
Telefon/epost 

      

 
Utrustning  

Namn på pennan 

      
 
 

Serienummer 

      

 
Beskrivning av fel: Kryssa Kommentar: 

Lysdioderna lyser inte        

Går inte att ladda        

Laddas ur onormalt snabbt        

Registrerar inte det som skrivs        

Darrar inte när den ska        

Darrar utan anledning        

Klockan fungerar inte        

Pennan är fysiskt skadad        

Går inte att återställa pennan         

Övrigt (beskriv felet)        

 
Fel på Dock/Laddningsstation, prova följande felsökning först: 
Dockningsstation 

1: Kontrollera om ni har Internetanslutning genom att logga in i Mobipen. 

2: Titta efter så att alla sladdar sitter i ordentligt och prova skicka in igen. 

3: Starta om datorn och prova sedan skicka in på nytt. 

4: Pröva att skicka in från en annan dockningsdator. 

 
Laddningsstation: 
Dockningsstation 

1: Titta efter så att alla sladdar och att kontakten sitter i ordentligt, prova sedan ladda pennan igen. 

2: Sätt pennan i en annan laddare och för att se om det inte är pennan det är fel på. 

 
Formuläret ska bifogas tillsammans med respektive penna vid retur. Innehållet vadderas och skickas till 
Socialförvaltningen Stab via internpost eller med vanlig post till: 

Socialförvaltningen Stab 
Drottninggatan 2 
591 35 Motala 

Vid frågor kontakta supporten via mobipen@motala.se. 



Information enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den 
personuppgiftsansvarige som är Socialnämnden för Motala kommun. 
Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00).  

Socialnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1 e 
vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgifterna som lämnas 
används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter 
som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen. 

Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig. Socialnämnden är 
också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. 

Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se  
Vill du klaga på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – 
Datainspektionen. 

Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se 
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