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1. Inledning 

 
I januari 2018 tog barn- och ungdomsförvaltningen fram nya rutiner för synpunkts- 
och klagomålshanteringen. Rutinerna gäller synpunkter och klagomål som rör de 
verksamheter inom Vallentuna kommun som barn- och ungdomsnämnden respektive 
utbildningsnämnden är huvudman för. Varje huvudman ska enligt skollagen (4 kap. 
8§, skollagen 2010:800) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen.  
 
Synpunkts- och klagomålshanteringen är en naturlig del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Målet är att kunna identifiera såväl goda exempel som 
utvecklingsområden både på huvudmannanivå och verksamhetsnivå, utifrån en tydlig 
sammanställning och analys av de inkomna ärendena. 
 

2. Statistik 

Det övervägande antalet synpunkter och klagomål kommer direkt till 
verksamheterna, där de handläggs och utreds utan att loggas i barn- och 
ungdomsförvaltningens centrala synpunkts- och klagomålshantering. De nya 
rutinerna som infördes 2018 omfattar alla klagomål oavsett vem som tar emot dem. 
För att det ska bli rimligt att få alla verksamheter att hantera sina synpunkter och 
klagomål enligt rutinerna, så att huvudmannen får kännedom om dem, behövs ett 
gemensamt digitalt ärendehanteringssystem. Ett sådant system finns ännu inte att 
tillgå. 
 

2.1 Statistik förskolor 

Under 2019 har barn- och ungdomsförvaltningen endast tagit emot tre 

klagomålsärenden gällande de kommunala förskolorna. Synpunkter och klagomål 

som inkommit direkt till förskolorna finns inte med i sammanställningen om de inte 

rapporterats till barn- och ungdomsförvaltningens synpunkts- och 

klagomålshantering. De inkomna klagomålen är fördelade på följande enheter: 

 

0

1

2

Kårsta förskola Gustav Vasa förskola Borgens förskola

Antal klagomål gällande förskolorna
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2.2 Statistik grundskolor 

Under 2019 har barn- och ungdomsförvaltningen tagit emot totalt 32 synpunkts- och 

klagomålsärenden gällande utbildningen i grundskolorna. De synpunkter och 

klagomål som tas emot direkt i grundskolorna finns inte med i sammanställningen 

om de inte har rapporterats till barn- och ungdomsförvaltningens synpunkts- och 

klagomålshantering.  

 

2.3 Typ av synpunkter och klagomål i förskolorna 

I tabellen nedan finns alla ärendetyper gällande förskolorna som förekommit i de 

mottagna synpunkterna och klagomålen. En synpunkt eller ett klagomål kan 

innehålla flera ärendetyper. 

Ärendetyper i förskolorna  Antal 

bemötande och kommunikation 2 

bristande tillsyn 1 

kränkning 1 

ekonomi 1 

personal 1 

omorganisation 1 

 

 

1 1

3

1

3

5

1

0 0

7
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0

1

2
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7

8

9

10

11

Antal klagomål gällande grundskolorna
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2.4 Typ av synpunkter och klagomål i grundskolorna 

Vad gäller grundskolorna så handlar de ärendetyper som förekommer i flest ärenden 

om verksamhetens bemötande av vårdnadshavare och kommunikation riktad till 

vårdnadshavare  (13st) och kränkande behandling (13st) . Fördelningen av de olika 

ärendetyperna illustreras i diagrammet nedan i antal. En synpunkt eller ett klagomål 

kan innehålla flera ärendetyper. 

 

 

2.5 Typ av skolinspektionsärenden 

Under 2019 har barn- och ungdomsförvaltningen tagit emot och handlagt totalt 10 

skolinspektionsärenden. Detta kan jämföras med totalt 27 Skolinspektionsärenden 

under 2018. Samtliga ärenden gäller grundskolan. Skolinspektionsärendena berör 

följande fem skolenheter:  

  

0 2 4 6 8 10 12 14

särskilt stöd

bemötande och kommunikation

kränkande behandling elev-elev

personal och bemanning

trygghet och studiero

bristande tillsyn

utebliven undervisning

lärares behörighet

skolbyte/klassbyte

kränkande behandling personal-elev

ekonomi

övriga ärenden

antal 

ä
re

n
d

et
y

p

Ärendetyper i grundskolan (antal)

0 1 2 3 4 5 6

Ormstaskolan

Rosendalsskolan

Bällstabergsskolan

Karlbergsskolan

Kårstaskolan

Antal skolinspektionsärenden per skola



 

 

4 

 

 

Fördelningen av de olika ärendetyperna per skola illustreras i diagrammet nedan. 

Observera att ett ärende kan innehålla flera ärendetyper (anmälningsgrunder). 

 

 

3. Analys 

3.1 Förskolorna 

Synpunkts- och klagomålsärendena riktade till förskolorna och som hanterats av 

barn- och ungdomsförvaltningen är även 2019 mycket få. Här finns ett stort 

mörkertal både i antal och med stor sannolikhet även i typ av ärenden. Alla de 

kommunala förskolorna finns inte representerade i diagrammet, då ingen synpunkt 

eller klagomål kommit till barn- och ungdomsförvaltningens kännedom från dessa. 

Utifrån det mycket begränsade underlag som finns så kan vi varken göra någon analys 

eller dra några slutsatser. 

3.2 Grundskolorna 

Synpunkts- och klagomålsärendena riktade till grundskolorna och som hanterats av 

barn- och ungdomsförvaltningen är mycket få i förhållande till antalet skolor. Det 

innebär att även här finns ett stort mörkertal vad gäller antalet synpunkter och 

klagomål. Bemötande och kommunikation och kränkande behandling är de 

ärendetyperna som sticker ut. Kränkande behandling är också den vanligaste grunden 

för anmälan till Skolinspektionen (60% av anmälningarna). Även under 2018 var 
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kränkningar den vanligaste grunden för anmälan till Skolinspektionen (då i 33% av 

anmälningarna). 

3.3 Övriga verksamheter 

Under 2019 har barn- och ungdomsförvaltningen inte tagit emot någon synpunkt 

eller klagomål gällande någon annan verksamhet än förskola och skola. Dessa 

verksamheter hanterar själva sina synpunkter och klagomål och har inte rapporterat 

in dem till synpunkts- och klagomålshanteringen på barn- och 

ungdomsförvaltningen. 

3.4 Skolinspektionsärenden 

Antalet Skolinspektionsärenden har minskat drastiskt, från 27 ärenden 2018 till 10 

ärenden 2019. Generellt har det dock under 2019 varit ganska långdragna ärenden. 

Detta beror till viss del på att Skolinspektionens handläggningstider har ökat. I ett 

ärende tog det nästan ett år från anmälan till beslut från Skolinspektionen. 

Hanteringen av ärendena på respektive skola har också dragit ut på tiden på grund av 

att flertalet kompletteringar av ärendena har begärts in av Skolinspektionen.  

Skolinspektionen har funnit brister i flera av ärendena, framför allt vad gäller själva 

processen för kränkande behandling. Inga viten har dock utdömts. Barn- och 

ungdomsförvaltningen har vidtagit åtgärder utifrån Skolinspektionens beslut och 

bland annat anordnat utbildning i själva processen för kränkande behandling vid ett 

flertal tillfällen under 2019. Ett nytt ärendehanteringssystem har implementerats 

under hösten 2019 för att underlätta hanteringen och uppföljningen av 

kränkningsprocesserna.  

Skolinspektionen valde att lägga ned två ärenden gällande Ormstaskolan då de ansåg 

att skolan upphört i och med flytten till Hagaskolan i augusti 2019. Det blev olyckligt 

för både skolan och anmälarna då ärendena inte blev slutförda och inrapporterade till 

Skolinspektionen enligt det normala förfarandet. 

Att lämna yttrande till Skolinspektionen i ett ärende är ett mycket tidskrävande arbete 

som involverar många tjänstemän såväl centralt på barn- och ungdomsförvaltningen 

som lokalt på förskolan eller skolan. Handläggningstiden både hos Skolinspektionen 

och i verksamheten är lång. Det finns en klar fördel om ett ärende kan lämnas som ett 

klagomål direkt till kommunen istället för som en anmälan till Skolinspektionen. Ett 

klagomålsärende kan på så sätt lösas närmare barnet/eleven och av färre inblandade, 

istället för genom en mer omfattande och utdragen process via Skolinspektionen. Det 

är därför av högsta vikt att verksamheterna blir ännu tydligare på att kommunicera 

hur man kan framföra synpunkter och klagomål på den egna verksamheten och att 

barn- och ungdomsförvaltningen tydliggör synpunkts- och klagomålsprocessen på 

Vallentunas hemsida. 
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4. Utmaningar och utvecklingsområden 

4.1 Vikten av en välfungerande synpunkts- och 

klagomålshantering 

En välfungerande synpunkts- och klagomålshantering ger 

 barn, elever och vårdnadshavare möjlighet att peka ut både goda exempel och 

brister i utbildningen 

 verksamheten/huvudmannen möjlighet att lösa problem så tidigt som möjligt 

och så nära barnet/eleven som möjligt 

 verksamhetschef/rektor regelbundna sammanställningar och analyser, som i 

sin tur ger en bild av vilka åtgärder som behöver göras och vad man bör lägga 

energi och resurser på i det systematiska kvalitetsarbetet 

 bra underlag till huvudmannen inför beslut gällande förbättring och 

utveckling av verksamheterna som gagnar fler barn/elever, som till exempel 

övergripande kompetensutvecklingsinsatser för att åtgärda de påpekade 

bristerna eller genom att snabbt kunna fatta beslut om att tillskjuta 

nödvändiga resurser för att avhjälpa definierade brister 

4.2 Utmaningar 

Nedan listas några av de utmaningar som barn- och ungdomsförvaltningen ser i 

dagsläget: 

 Att barn- och ungdomsförvaltningen idag inte har tillräcklig kännedom om de 

synpunkter och klagomål som framförs direkt till verksamheterna. Det 

innebär att barn- och ungdomsförvaltningen inte får hela bilden av vilka goda 

exempel och brister som framförts direkt till verksamheterna 

 Att bättre kunna förankra synsättet i alla verksamheter att en analys av 

klagomåls- och skolinspektionsärenden är en viktigt och naturlig del av det 

systematiska kvalitetsarbetet 

 Att bättre kunna identifiera klagomålskällorna på verksamhetsnivå. 

Därigenom skulle det kunna vara möjligt för rektor/verksamhetschef att 

förhindra att klagomål uppstår genom att till exempel vara synlig och 

tillgänglig, informera, kommunicera och snabbt svara på frågor från 

vårdnadshavare och elever  

 Att ta fram metoder för att verksamheterna snabbt ska kunna möta och ha 

regelbunden kontakt med vårdnadshavare som ”letar fel i verksamheten” och 

som gör att hela verksamheten ofta “går i defensivt läge”  

 Att kunna göra opartiska utredningar av klagomål som rör skolledning 
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4.3 Utvecklingsområden 

”Utvecklingsområden ska bli våra framgångsfaktorer” 

 

Utifrån statistiken för klagomålsärendena riktade till grundskolorna framträder 

följande två utvecklingsområden att prioritera: 

1. Kränkande behandling 

2. Bemötande och kommunikation 

 

Om vi tittar på grunderna för utredning i skolinspektionsärendena framstår följande 

utvecklingsområde som högst prioriterat i det systematiska kvalitetsarbetet för 

grundskolorna: 

 

1. Kränkande behandling 

 

Kränkande behandling utgör utredningsgrunden i sex av de tio (60%) 

skolinspektionsärendena under 2019 som rör grundskolorna. Motsvarande siffra för 

2018 var nio av tjugosju ärenden (33%). 

 

Övriga utvecklingsområden som har framkommit under barn- och 

ungdomsförvaltningens hantering av synpunkts- och klagomålsärendena och som 

också bör lyftas i det systematiska kvalitetsarbetet är följande: 

 

 Alla elever och vårdnadshavare behöver få bättre kännedom om möjligheten 

att framföra synpunkter och klagomål och få information om hur de ska gå 

tillväga för att framföra sina synpunkter 

 Barnets perspektiv behöver finnas med i utredningarna av både klagomål och 

anmälningar till Skolinspektionen 

 Dokumentation av åtgärder, beslut och minnesanteckningar från möten 

behöver förbättras i verksamheterna. De långa handläggningstiderna beror 

många gånger på att dokumentation är bristfällig eller saknas 

 Kvaliteten på verksamheternas svar, yttranden och redogörelser till 

Skolinspektionen behöver utvecklas 

Utöver ovanstående är handläggningstiden av ärendena alldeles för utdragen och bör 

kortas ned rejält. Detta beror i många fall på ärendets art och komplexitet men 

troligen lika mycket på att dokumentation saknas eller är svår att hitta och att 

utredningen och handläggningen av klagomålsärendena inte alltid har prioriterats. I 

många fall blir handläggningstiden onödigt utdragen, när inte barn- och 

ungdomsförvaltningen får in underlag relaterade till ett ärende. Här är det viktigt att 

notera att förskolan eller skolan i de allra flesta fallen har vidtagit åtgärder för att lösa 

ett ärende, men att dokumentationen att detta faktiskt är genomfört dröjer och 

därmed också ärendets avslutande. 
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5. Digitalt system 

Då merparten av de synpunkter och klagomål som barn- och ungdomsförvaltningen 

tar emot rör individärenden med känsliga uppgifter och kommunens digitala system 

för felanmälan, InfraControl, inte har en lösning för hantering av sekretessärenden, så 

fortsätter barn- och ungdomsförvaltningen den manuella hanteringen av inkomna 

synpunkter och klagomål till dess att en lämplig digital lösning hittats. 

6. Systematiskt kvalitetsarbete 

Syftet med allt kvalitetsarbete är att det ska leda till förbättringar. Utgångspunkten är 
alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Det är därför 
viktigt att kunskapen om eventuella brister i verksamheten, som framkommer vid 
klagomål, följs av åtgärder för förändring och förbättring. På så sätt blir 
klagomålshanteringen ett verkningsfullt redskap i barn- och ungdomsförvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete. 

 

 FAKTA Definition av synpunkt respektive klagomål 
 

 Synpunkt: En synpunkt är en viktig återkoppling från vårdnadshavare och 

andra kommuninnevånare. De bidrar till att förstärka det som fungerar bra och 

kan innebära att goda exempel sprids.  

Klagomål: Ett klagomål handlar om upplevda brister i verksamheten som kan 

behöva åtgärdas. Klagomål behöver därför utredas. 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen sammanställer och analyserar 

synpunkter och klagomål. Resultatet används som en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet för förskolor, skolor och övriga 

verksamheter som tillhör barn- och ungdomsförvaltningen. 
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