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§ 21
Redovisning av statistik för inkomna synpunkter och klagomål (KS 
2019.284)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Som en viktig del av kvalitetsutvecklingen för kund har kommunen från och med början av 
2019 infört en samordnad process för hanteringen av synpunkter och klagomål som lämnas av 
invånare. Dels genom att ha ett huvudsakligt system, Infracontrol, som man ska anmäla i och 
dels genom gemensamma rutiner för den fortsatta hanteringen. Kontaktcenter är 
systemförvaltare. Anmälan från invånarna görs antingen via kommunens webbplats, via 
appen ”felanmälan” eller muntligt direkt till kontaktcenter eller personal inom kommunen. 
Under 2020 sker en fortsatt övergång av de verksamheter som under 2019 inte gått över från 
tidigare hantering till Infra Control. (Social förvaltningens hantering skedde 2019 
huvudsakligen i Treserva och redovisas i bifogad nämndsrapport).

Enligt den rutin som kommunorganisationen nu följer ska en redovisning till respektive 
nämnd ske halvårsvis i efterhand över ärendena som inkommit och hanterats. I rapporteringen 
ska också framgå eventuella förbättringsåtgärder som vidtagits eller planeras utifrån analysen.

I denna uppföljning redovisas antal inkomna och av dem avslutade ärenden per 
verksamhetsområde/förvaltning. Redovisningen innehåller också genomsnittliga svarstider 
(ledtid). Sammantaget har det under första halvåret kommit in flest synpunkter och klagomål 
inom: Gator, gång och cykelvägar samt klotter.
Längst genomsnittliga svarstider förekommer inom Bygga, bo miljö kategori ”övrigt” (85 
dagar) och lägst svarsfrekvens förekommer inom Skog och natur (77 %).

Nämnderna och dess förvaltningar har i uppgift att utifrån rapporteringen vidta åtgärder för att 
förbättra inom de områden som är mest väsentliga för att invånare och kunder ska vara nöjda 
och erhålla god service. Socialförvaltningen arbetar vidare med att förenkla och göra den 
interna processen för hantering och åtgärder enhetlig. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har man identifierat svarstid, snabbare återkoppling och utvecklar koncept med garantitider 
samt även klarspråk, att uttrycka sig enkelt och lättbegripligt i så väl texter som tal. Även 
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ses interna hanteringsprocessen över i syfte att korta 
ledtider och att åtgärda rätt saker snabbare.
Övriga planerade och pågående åtgärder:

Riktade mallsvar på samtliga kategorier i systemet, det vill säga mallsvar som inte bara 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

innehåller ”tack för ditt ärende” utan ger ungefärliga handläggningstider. Detta kallas för 
servicegarantier och är ett projekt som drivs av Kontaktcenter i samverkan med respektive 
förvaltning.

Fastighetsavdelningen har inte haft sin hantering i Infracontrol under 2019 men går över till 
systemet från och med starten på 2020 vilket kommer göra statistiken tydligare då 
medborgare lägger in synpunkter kopplade till fastighets ansvarsområde under såväl Fritid, 
Barn och ungdom som bygglovsavdelningen.

Det är en ambition att få handläggare att skicka med ett extra mail som finns som funktion i 
systemet för att tydliggöra för kund vad som händer med ärendet. Det innebär extra insats på 
handläggarnivå och görs i regel inte hitintills. Detta har enligt analys påverkan på 
kundnöjdheten.

I detta ärende redovisas det statistiska resultatet i en rapport (bilaga 2) samt nämndernas 
enskilda rapporter (bilaga 2).

Beslutsunderlag
 Uppföljning av Synpunkter och klagomålshanteringen första halvåret 2019
 Bilaga 1 Statistik InfraControl Q1-Q2 2019
 SN, Halvårsrapport synpunkter och klagomål 2019
 KS, Rapportering synpunkter och klagomål för samhällsbyggnadsförvaltningen
 BMN, Redovisning av synpunkter och klagomål
 FN,  Redovisning av synpunkter och klagomål
 KN, Redovisning av synpunkter och klagomål
 BUN, Rapport från Infracontrol om synpunkter från 1 jan - 30 juni 2019

Expedieras till 
Akten
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Tjänsteskrivelse

Redovisning av statistik för inkomna 
synpunkter och klagomål

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

Ärendet i korthet
Som en viktig del av kvalitetsutvecklingen för kund har kommunen från och med 
början av 2019 infört en samordnad process för hanteringen av synpunkter och 
klagomål som lämnas av invånare. Dels genom att ha ett huvudsakligt system, 
Infracontrol, som man ska anmäla i och dels genom gemensamma rutiner för den 
fortsatta hanteringen. Kontaktcenter är systemförvaltare. Anmälan från invånarna 
görs antingen via kommunens webbplats, via appen ”felanmälan” eller muntligt direkt 
till kontaktcenter eller personal inom kommunen. Under 2020 sker en fortsatt 
övergång av de verksamheter som under 2019 inte gått över från tidigare hantering 
till Infra Control. (Social förvaltningens hantering skedde 2019 huvudsakligen i 
Treserva och redovisas i bifogad nämndsrapport).      

Enligt den rutin som kommunorganisationen nu följer ska en redovisning till 
respektive nämnd ske halvårsvis i efterhand över ärendena som inkommit och 
hanterats. I rapporteringen ska också framgå eventuella förbättringsåtgärder som 
vidtagits eller planeras utifrån analysen.

I denna uppföljning redovisas antal inkomna och av dem avslutade ärenden per 
verksamhetsområde/förvaltning. Redovisningen innehåller också genomsnittliga 
svarstider (ledtid). Sammantaget har det under första halvåret kommit in flest 
synpunkter och klagomål inom: Gator, gång och cykelvägar samt klotter.
Längst genomsnittliga svarstider förekommer inom Bygga, bo miljö kategori ”övrigt” 
(85 dagar) och lägst svarsfrekvens förekommer inom Skog och natur (77 %).

Nämnderna och dess förvaltningar har i uppgift att utifrån rapporteringen vidta 
åtgärder för att förbättra inom de områden som är mest väsentliga för att invånare 
och kunder ska vara nöjda och erhålla god service. Socialförvaltningen arbetar vidare 
med att förenkla och göra den interna processen för hantering och åtgärder enhetlig. 
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har man identifierat svarstid, snabbare 
återkoppling och utvecklar koncept med garantitider samt även klarspråk, att 
uttrycka sig enkelt och lättbegripligt i så väl texter som tal. Även inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ses interna hanteringsprocessen över i syfte att korta 
ledtider och att åtgärda rätt saker snabbare. 
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Övriga planerade och pågående åtgärder:

Riktade mallsvar på samtliga kategorier i systemet, det vill säga mallsvar som inte 
bara innehåller ”tack för ditt ärende” utan ger ungefärliga handläggningstider. Detta 
kallas för servicegarantier och är ett projekt som drivs av Kontaktcenter i samverkan 
med respektive förvaltning.

Fastighetsavdelningen har inte haft sin hantering i Infracontrol under 2019 men går 
över till systemet från och med starten på 2020 vilket kommer göra statistiken 
tydligare då medborgare lägger in synpunkter kopplade till fastighets ansvarsområde 
under såväl Fritid, Barn och ungdom som bygglovsavdelningen.

Det är en ambition att få handläggare att skicka med ett extra mail som finns som 
funktion i systemet för att tydliggöra för kund vad som händer med ärendet. Det 
innebär extra insats på handläggarnivå och görs i regel inte hitintills. Detta har enligt 
analys påverkan på kundnöjdheten.

I detta ärende redovisas det statistiska resultatet i en rapport (bilaga 2) samt 
nämndernas enskilda rapporter (bilaga 2).

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Rapport Synpunkter och klagomål i Infra Control
3. Nämndernas rapportering

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Ärenden

Kvartalsrapport sammanslagen Kvartal sammanslagna 2019
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Ledtid för ärenden (dygn)
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Åtgärder
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Åtgärder
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§ 102
Halvårsrapport synpunkter och klagomål 2019 (SN 2019.180)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Rapporten innehåller en beskrivning av omfattning av registrerade synpunkter och klagomål 
samt utvecklingsarbete kopplat till hantering av synpunkter.

Beslutsunderlag
1. Halvårsrapport synpunkter och klagomål.
2. Halvårsrapport synpunkter och klagomål 2019

14



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALFÖRVALTNING 2019-09-02

DNR SN 2019.180 
URBAN JONSSON SID 1/1
KVALITETSUTVECKLARE 
  
URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

· 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Halvårsrapport synpunkter och 
klagomål 2019

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
Rapporten innehåller en beskrivning av omfattning av registrerade synpunkter och 
klagomål samt utvecklingsarbete kopplat till hantering av synpunkter. 

Bakgrund
Kommunens ledningsgrupp har under året fattat beslut om att respektive nämnd 
varje halvår ska få en rapport om hantering av synpunkter och klagomål.

Handlingar

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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2019-09-02
SID 1/9

TFN: 

Rapport synpunkter och klagomål 
halvår 1 2019.

Innehåll
Rapport synpunkter och klagomål halvår 1 2019. ...........................................................1

Sammanfattning ...........................................................................................................1

Något om vårt arbetssätt i hanteringen av synpunkter. ..............................................1

Riktlinje för hantering av synpunkter klagomål ......................................................1

Fokusera på få system ...............................................................................................1

Synpunkter och/eller avvikelser...................................................................................1

Olika typer av synpunkter ........................................................................................2

Våra arbetsflöden .........................................................................................................2

Synpunkt som kommer in via enhet ........................................................................3

Synpunkt kommer in som skrivelse .........................................................................3

Synpunkter kommer in via formulär på hemsidan (Infracontrol) ..........................4

Synpunkter inkomna via Infracontrol under perioden. ..............................................4

Synpunkter i Treservas avvikelsemodul. .....................................................................5

Sammantagen analys av synpunkter och klagomål inom socialförvaltningen under 
perioden ........................................................................................................................7

Synpunkternas innehåll ............................................................................................7

Processen och dess funktionalitet ............................................................................8

Sammanfattning
Under första halvåret 2019 har socialförvaltningen påbörjat en förändring av 
processerna för hantering av synpunkter och klagomål. Avsikten är att förenkla 
arbetet och koncentrera handläggningen till färre system. Under året har också den 
kommungemensamma tjänsten för att lämna synpunkter via Infracontrol integrerats i 
hanteringen. Myndighetsavdelningen har under början av året övergått till att 
registrera händelser i Treservas avvikelsemodul så även dessa finns samlade här. 
Totalt har 39 synpunkter hanterats under perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Under 
förhösten kommer ett förnyat gränssnitt för arbetet med uppföljning av händelser att 
införas. Ett fortsatt arbete behövs för att förbättra dokumentation av uppföljning av 
synpunkterna.

6



SID 2/9

TFN: 

Något om vårt arbetssätt i hanteringen av 
synpunkter.

Riktlinje för hantering av synpunkter klagomål

Socialnämnden fastställde 2015-09-15 en riktlinje för hantering av synpunkter och 
klagomål inom socialförvaltningen. Denna har tillämpats sedan dess, men är nu i 
behov av revidering då förändringar har skett det senaste året, men också 
erfarenheter av tillämningen under dessa år är grund för vissa justeringar.

Fokusera på få system

 Större del av informationen samlad i ett system.
 Möjlighet att se inkomna synpunkter och avvikelser i en samlad bild.
 Medarbetare och chefer arbetar med högre frekvens i ett system vilket 

förbättrar möjligheten att få utbredd kunskap om hur hela processen ska 
genomföras.

Synpunkter och/eller avvikelser
Synpunkter och avvikelser är många gånger snarlika. Exempelvis kan en brist som en 
närstående upptäcker och förmedlar betraktas som en inkommen synpunkt eller en 
inkommen avvikelse. Det är mycket svårt att sätta tydliga kriterier för detta. Av den 
anledningen är det viktigt att arbeta med dessa på ett likartat sätt oavsett om 
händelsen rubriceras som inkommen synpunkt eller upptäckt avvikelse.

Olika typer av synpunkter

Synpunkt kopplad till kund

När en synpunkt är relaterad till en kund kopplas denna även i avvikelsesystemet 
till denna kund. Det innebär att det är möjligt att göra en sammanställning över 
registrerade avvikelser och synpunkter kring varje kund. Dessutom ska en inkommen 
händelse av denna typ noteras i berörd kunds sociala journal som också förs i 
Treserva.

Synpunkt som ej är kopplad till kund.

Vissa synpunkter är av den karaktären att denna inte är kopplad till en specifik kund. 
Då registreras denna med koppling till berörd enhet i Treserva.

7



SID 3/9

TFN: 

Våra arbetsflöden
Nedan beskrivs kort arbetsflöden för hantering av synpunkter vad gäller fördelning 
ansvar mm för hanteringen. Dessa flöden är anpassade till nuvarande förhållanden.

Socialförvaltningen har identifierat ett antal arbetsflöden för hur synpunkter ska 
hanteras beroende på vilken väg dessa kommer in.

Synpunkt som kommer in via enhet

8



SID 4/9

TFN: 

Den största volymen av synpunkter kommer direkt i den löpande verksamheten där 
exempelvis en kund eller närstående framför synpunkter verbalt eller med hjälp av 
de blanketter som finns i verksamheterna. Det är då viktigt att medarbetaren gör 
vad denne kan för att direkt åtgärda bristen och därefter registrerar synpunkten. 
Detta görs på ett likartat sätt som för övriga avvikelser det enda som skiljer är att 
medarbetaren klassar denna som inkommen synpunkt.

Synpunkt kommer in som skrivelse

Ett alternativ för att framföra synpunkter är att kontakta en övergripande chef via 
mail, skrivelse eller telefonsamtal. Mottagaren av synpunkten förmedlar denna 
snarast till berörd chef och/ eller dokumenterar den inkomna synpunkten i 
avvikelsesystemet på berörd enhet. Berörd chef svarar därefter för handläggningen 
som innefattar återkoppling.

Synpunkter kommer in via formulär på hemsidan 
(Infracontrol)

9



SID 5/9

TFN: 

Under våren 2019 öppnades en ny funktion på kommunens hemsida där kunder kan 
lägga in sina synpunkter i ett formulär. Från denna applikation går information till 
utvalda strateger/kvalitets utvecklare som tillser att synpunkten når berörd chef 
och dokumenteras i avvikelsesystemet. Berörd chef svarar för återkoppling till 
kunden.

Synpunkter inkomna via Infracontrol1 under 
perioden.

Under året har det inkommit åtta synpunkter via Infracontrol (kommunens 
gemensamma synpunktformulär).  Av dessa är det ett fall där avsändaren 
beskrivit/framfört samma ärende i två inkomna synpunkter. Bland dessa finns 
också en ”synpunkt” som borde vara en felanmälan då den handlade om ett trasigt 
fönster i en av förvaltningens lokaler. Det innebär att det har kommit ungefär en 
synpunkt/ månad denna väg. Dessa synpunkter läggs in i avvikelsehanteringen i 
Treserva där den samlade bilden av inkomna inom socialförvaltningen kommer att 
finnas. 

1 Kommungemensamt formulär för synpunkter på hemsidan.

10



SID 6/9

TFN: 

Synpunkter i Treservas avvikelsemodul.

Diagrammet visar det totala antalet registrerade avvikelser inom 
socialförvaltningen respektive månad, där dessa är uppdelade i kategorier. S = 
registrerade Synpunkter, R= Registrerade Risker, M= registrerade 
missförhållanden. Synpunkterna utgör hittills i år cirka 2,5 procent av den totala 
avvikelsevolymen i systemet.

Diagrammet visar inom vilka huvudkategorier de inkomna synpunkterna finns 
respektive månad.

11



SID 7/9

TFN: 

Diagrammet visar inom vilken verksamhet synpunkterna inkommit respektive 
månad. 

Diagrammet visar fördelning mellan olika avvikelsekategorier där synpunkter 
inkommit, kategorierna är sorterade fallande efter antalet registrerade synpunkter.

12



SID 8/9

TFN: 

Sammantagen analys av synpunkter och 
klagomål inom socialförvaltningen under 
perioden

Synpunkternas innehåll

Då synpunkter hanterats I flera system är det svårigheter med att få en helhetsbild av 
inkomna synpunkter,   

 Handläggning är ett område som ökat eftersom dessa ärenden tidigare 
registrerats i Platina. Ofta handlar det om synpunkter på handläggare 
agerande vid möten, utredningar eller liknande som framförs av närstående.

 Vård och omsorg under denna kategori finns främst synpunkter som är 
relaterade till omvårdnad av den enskilde av respektive utförare. Här 
återfinns synpunkter som är framförda av närstående, men en betydande 
andel är också synpunkter som framförts av egen personal.

 Bemötande som är det tredje största området handlar främst om 
bemötande av kund sedan följer bemötande av närstående.

 Ett stort antal synpunkter inkom vid information om flytt av Träffpunkten, 
dessa hanterades i Platina vilket gör att dessa inte finns med i denna statistik.
Synpunkterna följdes upp vid ett informationsmöten vilket gav en ökad 
förståelse för förändringen från de som framfört synpunkterna.

 Synpunkter som är ”interna” det vill säga en medarbetare framför synpunkter 
på något eller en verksamhet framför synpunkter på en annan verksamhet i 
något avseende utgör en stor andel av synpunkterna.

 Vid stickprov bland inkomna synpunkter är intrycket att det brister i 
dokumentation av vidtagna åtgärder och överväganden kopplat till 
synpunkterna. Påfallande stor andel av synpunkterna har bristfällig 
dokumentation av vidtagna åtgärder etc. vilket gör att spårbarhet saknas.

Processen och dess funktionalitet

Under första halvåret 2019 har ett antal justeringar gjorts kopplat till hantering 
av synpunkter och klagomål med målsättning att förbättra processen och dess 
funktionalitet.
 Myndighetsavdelningen har fått utbildning i och börjat använda 

avvikelsesystemet.
 Samspel mellan Infracontrol och Treservas avvikelsehantering har utformats, 

men behöver ytterligare förfinas.
 Förenklingar i hanteringen av synpunkter har skett vilket underlättar för 

chefer att fokusera på färre system och lära sig processen i ett system på ett 
bättre sätt.

 Mindre andel av synpunkter behöver dokumenteras i diariet (Platina) för att 
minska komplexitet och dubbelarbete.

13



SID 9/9

TFN: 

 Förberedelse för införande av nytt gränssnitt i avvikelsemodulen vilket ger 
förutsättningar för bättre funktionalitet och dokumentation av arbetet med 
synpunkter.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155
Rapportering synpunkter och klagomål för samhällsbyggnadsförvaltningen 

(KS 2019.336)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

Ärendebeskrivning
Kontaktcenter (KC) har presenterat statisk för inkomna ärenden till kontaktcenter . Statistiken 
visar bland annat hur mycket ärenden kontaktcenter hanterar från de olika förvaltningarna, hur 
lång handläggningstid ärenden har i Infracontrol, information om hur kommunens medarbetar 
svarar kund. Utifrån detta har samhällsbyggandsförvaltningen (SBF) gjort en analys över 
statistiken och presenterar de åtgärder förvaltningen har genomfört och avser att genomföra 
under 2020.
 
Statistiken från KC visar att de flesta frågor inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer 
inom bygglov, följt av gatu- och parkverksamheten.
 
 

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Rapportering synpunkter och klagomål för 

samhällsbyggnadsförvaltningen

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-10-24

DNR KS 2019.336 
SANDRA WARGCLOU SID 1/4
MILJÖCHEF 
  
SANDRA.WARGCLOU@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Rapportering synpunkter och klagomål 
för samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

Ärendet i korthet
Kontaktcenter (KC) har presenterat statisk för inkomna ärenden till kontaktcenter . 
Statistiken visar bland annat hur mycket ärenden kontaktcenter hanterar från de 
olika förvaltningarna, hur lång handläggningstid ärenden har i Infracontrol, 
information om hur kommunens medarbetar svarar kund. Utifrån detta har 
samhällsbyggandsförvaltningen (SBF) gjort en analys över statistiken och presenterar 
de åtgärder förvaltningen har genomfört och avser att genomföra under 2020. 

Statistiken från KC visar att de flesta frågor inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer inom bygglov, följt av gatu- och parkverksamheten.
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-10-24

DNR KS 2019.336 
SID 2/4

Statistik antal ärenden

Analys och åtgärder
Statistik och information från kontaktcenter visar att delar av SBF behöver arbeta 
med snabbare återkoppling och delar av SBF behöver också utveckla bemötande av 
kunder. 

Insikt 

Ett av samhällsbyggnadsförvaltningens fyra fokusområden omfattar service och 
tillgänglighet – dvs. att göra det lätt för våra kunder och få dem att uppleva en effektiv 
och serviceinriktad organisation. 

SBF:s utvecklingsdag för hela förvaltningen den 17 oktober hade fokus service och 
bemötande. Under dagen fick alla ta del av betydelsen varje möte med våra kunder 
har och hur man på ett proaktivt sätt kan hantera den uppförsbacke det kan vara att 
förmedla budskap från en myndighet. Våra kunder kan inte välja att gå till någon 
annan – vi måste på ett proaktivt sätt överträffa deras förväntningar. Med fokus på 
kunden kan vi designa vår verksamhet så att kunden upplever en hög tillgänglighet 
och god service. Med fokus på språket kan vi med enkla medel och positiva ordval få 
en mer positiv upplevelse av vårt bemötande. 

Garantitider

Som en del av återkoppling av ärenden behöver kommunen arbeta fram garantitider, 
alltså förväntad handläggningstid för en viss typ av ärende. SBF kommer tillsammans 
med KC, under 2020, ta fram garantitider. Arbetet kommer ledas av chef KC men 
kräver en arbetsinsats från alla avdelningar inom SBF. 
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-10-24

DNR KS 2019.336 
SID 3/4

Hemsidan

Samhällsbyggandsförvaltningen kommer även att arbeta med att uppdatera 
informationen på hemsidan. Detta för att hjälpa kunden att hitta rätt information i så 
tidigt skede som möjligt. Hemsidan behöver genomarbetas och innehålla den 
information som kunderna efterfrågar. I samarbete med KC kan SBF få reda på de 
vanligaste frågorna och styra informationen på hemsidan rätt. 

Telefontider

Statistiken visar även en låg kundnöjdhet då samtal i kö då telefontiden är slut gått 
förlorade när telefontiden tagit slut, vilket leder till att kunder som suttit i kö inte 
kommer fram. SBF har löst teknik och rutiner kring detta under hösten 2019. Alla i 
kön kopplas in innan samtalen bryts. 

Felanmälan och Infracontrol

Handläggningstid i Infracontrol (kommunens system för att ta emot klagomål och 
synpunkter) visar på för lång handläggningstid inom SBF, med en maximal 
handläggningstid på 85 dagar. För att Infracontrol ska fungera optimalt behövs 
rutiner för hantering av ärenden internt och även mallar för återkoppling till kund. 
Även här behövs garantitiderna för att lättare kunna sätta tider på hur snabbt ett 
ärende ska hanteras, vilket också underlättar vid uppföljningen av ärenden. Här 
behöver KC och SBF samarbeta. 

SBF bedömer också att en processgenomgång behövs för felanmälan, inte bara för 
Infracontrol utan all den felanmälan, klagomålshantering och synpunktshantering 
som SBF hanterar för att hitta den mest optimala hanteringen. Under 2020 kommer 
en processgenomgång av felanmälan/klagomål/synpunkter göras och optimeras med 
största nytta mot kund. Under det arbetet arbetas även digitala lösningar ses över, 
tillsammans med rutiner och mallar. Detta kommer ske i samverkan med KC. 

ROSA-analys

Utöver dessa åtgärder kommer KC och SBF årligen tillsammans gå igenom den 
ROSA-analys som togs fram när KC bildades (som berättar vilken typ av ärenden som 
KC ska hanteras och även vart informationen kring svaren finns). Detta för att fånga 
upp vad KC behöver ytterligare för att kunna svara på de ärendetyper som 
framkommer i ROSA-analysen och även för att utveckla samverkan mellan KC och 
SBF. 

Klarspråk

Flertalet av SBF:s personal har under 2019 deltagit i en klarspråksutbildning för att 
bättre kunna svara våra kunder på ett förståeligt sätt. Fördjupningskurser inom 
klarspråk kommer genomföras under 2020 inom de avdelningar som har behov av att 
lära sig skriva klarspråk. 

6



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-10-24

DNR KS 2019.336 
SID 4/4

Handlingar

Anna Holm Sandra Wargclou
Samhällsbyggnadschef Miljöchef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Bygg- och miljötillsynsnämnden 2019-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109
Redovisning av statistik gällande synpunkter och klagomål inom bygg- och 
miljötillsynsnämndens verksamhetsområde (BMN 2019.086)

Beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Kontaktcenter (KC) har presenterat statisk för inkomna ärenden till kontaktcenter. Statistiken 
visar bland annat hur mycket ärenden kontaktcenter hanterar från de olika förvaltningarna, hur 
lång handläggningstid ärenden har i Infracontrol, information om hur kommunens medarbetar 
svarar kund. Utifrån detta har samhällsbyggandsförvaltningen (SBF) gjort en analys över 
statistiken och presenterar de åtgärder förvaltningen har genomfört och avser att genomföra 
under 2020. Statistiken från KC visar att de flesta frågor inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer inom bygglov, följt av gatu- och parkverksamheten.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse analys av statisk från Kontaktcenter

Expedieras till 
Kontaktcenter

1



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-10-23

DNR BMN 2019.086 
SANDRA WARGCLOU SID 1/4
MILJÖCHEF 
  
SANDRA.WARGCLOU@VALLENTUNA.SE  BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
SBF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Redovisning av statistik gällande 
synpunkter och klagomål inom bygg- 
och miljötillsynsnämndens 
verksamhetsområde
Förslag till beslut
Bygg- och miljötillsynsnämnden noterar informationen

Ärendet i korthet
Kontaktcenter (KC) har presenterat statisk för inkomna ärenden till kontaktcenter. 
Statistiken visar bland annat hur mycket ärenden kontaktcenter hanterar från de 
olika förvaltningarna, hur lång handläggningstid ärenden har i Infracontrol, 
information om hur kommunens medarbetar svarar kund. Utifrån detta har 
samhällsbyggandsförvaltningen (SBF) gjort en analys över statistiken och presenterar 
de åtgärder förvaltningen har genomfört och avser att genomföra under 2020. 

Statistiken från KC visar att de flesta frågor inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer inom bygglov, följt av gatu- och parkverksamheten.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-10-23

DNR BMN 2019.086 
SID 2/4

Statistik antal ärenden

Analys och åtgärder
Statistik och information från kontaktcenter visar att delar av SBF behöver arbeta 
med snabbare återkoppling och delar av SBF behöver också utveckla bemötande av 
kunder. 

Insikt 

Ett av samhällsbyggnadsförvaltningens fyra fokusområden omfattar service och 
tillgänglighet – dvs. att göra det lätt för våra kunder och få dem att uppleva en effektiv 
och serviceinriktad organisation. 

SBF:s utvecklingsdag för hela förvaltningen den 17 oktober hade fokus service och 
bemötande. Under dagen fick alla ta del av betydelsen varje möte med våra kunder 
har och hur man på ett proaktivt sätt kan hantera den uppförsbacke det kan vara att 
förmedla budskap från en myndighet. Våra kunder kan inte välja att gå till någon 
annan – vi måste på ett proaktivt sätt överträffa deras förväntningar. Med fokus på 
kunden kan vi designa vår verksamhet så att kunden upplever en hög tillgänglighet 
och god service. Med fokus på språket kan vi med enkla medel och positiva ordval få 
en mer positiv upplevelse av vårt bemötande. 

Garantitider

Som en del av återkoppling av ärenden behöver kommunen arbeta fram garantitider, 
alltså förväntad handläggningstid för en viss typ av ärende. SBF kommer tillsammans 
med KC, under 2020, ta fram garantitider. Arbetet kommer ledas av chef KC men 
kräver en arbetsinsats från alla avdelningar inom SBF. 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-10-23

DNR BMN 2019.086 
SID 3/4

Hemsidan

Samhällsbyggandsförvaltningen kommer även att arbeta med att uppdatera 
informationen på hemsidan. Detta för att hjälpa kunden att hitta rätt information i så 
tidigt skede som möjligt. Hemsidan behöver genomarbetas och innehålla den 
information som kunderna efterfrågar. I samarbete med KC kan SBF få reda på de 
vanligaste frågorna och styra informationen på hemsidan rätt. 

Telefontider

Statistiken visar även en låg kundnöjdhet då samtal i kö då telefontiden är slut gått 
förlorade när telefontiden tagit slut, vilket leder till att kunder som suttit i kö inte 
kommer fram. SBF har löst teknik och rutiner kring detta under hösten 2019. Alla i 
kön kopplas in innan samtalen bryts. 

Felanmälan och Infracontrol

Handläggningstid i Infracontrol (kommunens system för att ta emot klagomål och 
synpunkter) visar på för lång handläggningstid inom SBF, med en maximal 
handläggningstid på 85 dagar. För att Infracontrol ska fungera optimalt behövs 
rutiner för hantering av ärenden internt och även mallar för återkoppling till kund. 
Även här behövs garantitiderna för att lättare kunna sätta tider på hur snabbt ett 
ärende ska hanteras, vilket också underlättar vid uppföljningen av ärenden. Här 
behöver KC och SBF samarbeta. 

SBF bedömer också att en processgenomgång behövs för felanmälan, inte bara för 
Infracontrol utan all den felanmälan, klagomålshantering och synpunktshantering 
som SBF hanterar för att hitta den mest optimala hanteringen. Under 2020 kommer 
en processgenomgång av felanmälan/klagomål/synpunkter göras och optimeras med 
största nytta mot kund. Under det arbetet arbetas även digitala lösningar ses över, 
tillsammans med rutiner och mallar. Detta kommer ske i samverkan med KC. 

ROSA-analys

Utöver dessa åtgärder kommer KC och SBF årligen tillsammans gå igenom den 
ROSA-analys som togs fram när KC bildades (som berättar vilken typ av ärenden som 
KC ska hanteras och även vart informationen kring svaren finns). Detta för att fånga 
upp vad KC behöver ytterligare för att kunna svara på de ärendetyper som 
framkommer i ROSA-analysen och även för att utveckla samverkan mellan KC och 
SBF. 

Klarspråk

Flertalet av SBF:s personal har under 2019 deltagit i en klarspråksutbildning för att 
bättre kunna svara våra kunder på ett förståeligt sätt. Fördjupningskurser inom 
klarspråk kommer genomföras under 2020 inom de avdelningar som har behov av att 
lära sig skriva klarspråk. 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2019-10-23

DNR BMN 2019.086 
SID 4/4

Handlingar

Anna Holm Sandra Wargclou
Samhällsbyggnadschef Miljöchef

______________________

Ska expedieras till
Kontaktcenter



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut  2 (2)

Fritidsnämnden 2019-10-24

12. Redovisning av synpunkter och klagomål (FN 2019.047)

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i 
toppklass ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive 
nämnd och förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Nämnden kan sedan 
välja hur dessa synpunkter och klagomål ska prioriteras åtgärdsmässigt. Statistik kan 
hämtas från kommunens gemensamma system (Infracontrol) som hanterar generella 
synpunkter och klagomål. Två ggr per år hämtar kommunvägledare på Kontaktcenter 
statistik från systemet. Kommunvägledare ser till att nämndsekreterare skapar ett 
ärende som anmäls till kommande nämnd. Statistiken skickas samtidigt till av 
förvaltning utsedd person som paketerar den på lämpligt sätt för att sedan redovisa 
för nämnd i det av nämndsekreteraren skapade ärendet. Statistiken överlämnas till 
förvaltning i början av februari och september. Förvaltningen redovisar för nämnd i 
mars och oktober (om det inte är någon planerad nämnd i de månaderna redovisas de 
på nästkommande nämnd). Ökad transparens kring kommunens synpunkter och 
klagomålshantering för våra kommunpolitiker – dels genom ett ärende på 
dagordningen 2 gånger per år samt att protokollen från nämnd alltid är publika och 
finns att se på Vallentuna.se. På så vis kan vi möta våra kunders behov samt lättare 
prioritera åtgärder vilket skapar en tydligare dialog och uppföljning med kund.

Beslutsunderlag
1. §60 FN AU Redovisning av synpunkter och klagomål
2. Tjänsteskrivelse, Redovisning av synpunkter och klagomål
3. Kvartalsrapport från Infracontrol

Expedieras till
Akten

2
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott 2019-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60
Redovisning av synpunkter och klagomål (FN 2019.047)

Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i toppklass 
ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive nämnd och 
förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Nämnden kan sedan välja hur dessa 
synpunkter och klagomål ska prioriteras åtgärdsmässigt. Statistik kan hämtas från kommunens 
gemensamma system (Infracontrol) som hanterar generella synpunkter och klagomål. Två ggr 
per år hämtar kommunvägledare på Kontaktcenter statistik från systemet. Kommunvägledare 
ser till att nämndsekreterare skapar ett ärende som anmäls till kommande nämnd. Statistiken 
skickas samtidigt till av förvaltning utsedd person som paketerar den på lämpligt sätt för att 
sedan redovisa för nämnd i det av nämndsekreteraren skapade ärendet. Statistiken överlämnas 
till förvaltning i början av februari och september. Förvaltningen redovisar för nämnd i mars 
och oktober (om det inte är någon planerad nämnd i de månaderna redovisas de på 
nästkommande nämnd). Ökad transparens kring kommunens synpunkter och 
klagomålshantering för våra kommunpolitiker – dels genom ett ärende på dagordningen 2 
gånger per år samt att protokollen från nämnd alltid är publika och finns att se på 
Vallentuna.se. På så vis kan vi möta våra kunders behov samt lättare prioritera åtgärder vilket 
skapar en tydligare dialog och uppföljning med kund.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, Redovisning av synpunkter och klagomål
2. Kvartalsrapport från Infracontrol 

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-09-23

DNR FN 2019.047 
ANNICA BROZIN SID 1/2
NÄMNDSEKRETERARE 
  
ANNICA.BROZIN@VALLENTUNA.SE  FRITIDSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Redovisning av synpunkter och 
klagomål

Förslag till beslut
Fritidsnämnden noterar informationen. 

Ärendet i korthet
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i 
toppklass ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive 
nämnd och förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Nämnden kan sedan 
välja hur dessa synpunkter och klagomål ska prioriteras åtgärdsmässigt. Statistik kan 
hämtas från kommunens gemensamma system (Infracontrol) som hanterar generella 
synpunkter och klagomål.

Två ggr per år hämtar kommunvägledare på Kontaktcenter statistik från systemet. 
Kommunvägledare ser till att nämndsekreterare skapar ett ärende som anmäls till 
kommande nämnd. Statistiken skickas samtidigt till av förvaltning utsedd person som 
paketerar den på lämpligt sätt för att sedan redovisa för nämnd i det av 
nämndsekreteraren skapade ärendet.
Statistiken överlämnas till förvaltning i början av februari och september. 
Förvaltningen redovisar för nämnd i mars och oktober (om det inte är någon planerad 
nämnd i de månaderna redovisas de på nästkommande nämnd).

Ökad transparens kring kommunens synpunkter och klagomålshantering för våra 
kommunpolitiker – dels genom ett ärende på dagordningen 2 gånger per år samt att 
protokollen från nämnd alltid är publika och finns att se på Vallentuna.se. På så vis 
kan vi möta våra kunders behov samt lättare prioritera åtgärder vilket skapar en 
tydligare dialog och uppföljning med kund.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Kvartalsrapport från Infracontrol 

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-09-23

DNR FN 2019.047 
SID 2/2

Ska expedieras till
Akten
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Infracontrol Quartly Reports
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Kvartalsrapport Kvartal sammanslagna 2019
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Ärenden

Kvartalsrapport sammanslagen Kvartal sammanslagna 2019
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Ledtid för ärenden (dygn)
Bygga, bo och miljö

Åtgärder
Kvartalsrapporter sammanslagna 2019
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Åtgärder
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VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut  2 (2)

Kulturnämnden 2019-10-22

9. Redovisning av synpunkter och klagomål (KN 2019.042)

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i 
toppklass ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive 
nämnd och förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Nämnden kan sedan 
välja hur dessa synpunkter och klagomål ska prioriteras åtgärdsmässigt. Statistik kan 
hämtas från kommunens gemensamma system (Infracontrol) som hanterar generella 
synpunkter och klagomål. Två ggr per år hämtar kommunvägledare på Kontaktcenter 
statistik från systemet. Kommunvägledare ser till att nämndsekreterare skapar ett 
ärende som anmäls till kommande nämnd. Statistiken skickas samtidigt till av 
förvaltning utsedd person som paketerar den på lämpligt sätt för att sedan redovisa 
för nämnd i det av nämndsekreteraren skapade ärendet. Statistiken överlämnas till 
förvaltning i början av februari och september. Förvaltningen redovisar för nämnd i 
mars och oktober (om det inte är någon planerad nämnd i de månaderna redovisas de 
på nästkommande nämnd). Ökad transparens kring kommunens synpunkter och 
klagomålshantering för våra kommunpolitiker – dels genom ett ärende på 
dagordningen 2 gånger per år samt att protokollen från nämnd alltid är publika och 
finns att se på Vallentuna.se. På så vis kan vi möta våra kunders behov samt lättare 
prioritera åtgärder vilket skapar en tydligare dialog och uppföljning med kund.

Beslutsunderlag
1. §44 KN AU Redovisning av synpunkter och klagomål
2. Tjänsteskrivelse, 2019-09-18
3. Kvartalsrapport från Infracontrol

Expedieras till
Akten

2
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2019-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44
Redovisning av synpunkter och klagomål (KN 2019.042)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i toppklass 
ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive nämnd och 
förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Nämnden kan sedan välja hur dessa 
synpunkter och klagomål ska prioriteras åtgärdsmässigt. Statistik kan hämtas från kommunens 
gemensamma system (Infracontrol) som hanterar generella synpunkter och klagomål. Två ggr 
per år hämtar kommunvägledare på Kontaktcenter statistik från systemet. Kommunvägledare 
ser till att nämndsekreterare skapar ett ärende som anmäls till kommande nämnd. Statistiken 
skickas samtidigt till av förvaltning utsedd person som paketerar den på lämpligt sätt för att 
sedan redovisa för nämnd i det av nämndsekreteraren skapade ärendet. Statistiken överlämnas 
till förvaltning i början av februari och september. Förvaltningen redovisar för nämnd i mars 
och oktober (om det inte är någon planerad nämnd i de månaderna redovisas de på 
nästkommande nämnd). Ökad transparens kring kommunens synpunkter och 
klagomålshantering för våra kommunpolitiker – dels genom ett ärende på dagordningen 2 
gånger per år samt att protokollen från nämnd alltid är publika och finns att se på 
Vallentuna.se. På så vis kan vi möta våra kunders behov samt lättare prioritera åtgärder vilket 
skapar en tydligare dialog och uppföljning med kund.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2019-09-18
2. Kvartalsrapport från Infracontrol 
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-09-18

DNR KN 2019.042 
ANNICA BROZIN SID 1/2
NÄMNDSEKRETERARE 
  
ANNICA.BROZIN@VALLENTUNA.SE  KULTURNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Redovisning av synpunkter och 
klagomål 

Förslag till beslut
Kulturnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
För att Vallentuna kommun ska lyckas med sitt uppdrag med kommunal service i 
toppklass ska de vanligaste synpunkterna och klagomålen kopplade till respektive 
nämnd och förvaltning redovisas på ett lämpligt sätt till nämnd. Nämnden kan sedan 
välja hur dessa synpunkter och klagomål ska prioriteras åtgärdsmässigt. Statistik kan 
hämtas från kommunens gemensamma system (Infracontrol) som hanterar generella 
synpunkter och klagomål.

Två ggr per år hämtar kommunvägledare på Kontaktcenter statistik från systemet. 
Kommunvägledare ser till att nämndsekreterare skapar ett ärende som anmäls till 
kommande nämnd. Statistiken skickas samtidigt till av förvaltning utsedd person som 
paketerar den på lämpligt sätt för att sedan redovisa för nämnd i det av 
nämndsekreteraren skapade ärendet.
Statistiken överlämnas till förvaltning i början av februari och september. 
Förvaltningen redovisar för nämnd i mars och oktober (om det inte är någon planerad 
nämnd i de månaderna redovisas de på nästkommande nämnd).

Ökad transparens kring kommunens synpunkter och klagomålshantering för våra 
kommunpolitiker – dels genom ett ärende på dagordningen 2 gånger per år samt att 
protokollen från nämnd alltid är publika och finns att se på Vallentuna.se. På så vis 
kan vi möta våra kunders behov samt lättare prioritera åtgärder vilket skapar en 
tydligare dialog och uppföljning med kund.

Bakgrund
Här kan du skriva in text

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Kvartalsrapport från Infracontrol 
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-09-18

DNR KN 2019.042 
SID 2/2

Petri Peltonen
Förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Kvartalsrapport Kvartal sammanslagna 2019
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Ärenden

Kvartalsrapport sammanslagen Kvartal sammanslagna 2019
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Ledtid för ärenden (dygn)
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Åtgärder
Kvartalsrapporter sammanslagna 2019
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Åtgärder
Kvartalsrapporter
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Åtgärder
Kvartalsrapporter

sammanslagna 2019
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2019-10-29

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72
Rapport från Infracontrol om synpunkter från 1 jan – 30 juni 2019 (BUN 
2019.565)

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Alla förvaltningar ska presentera statistik över inkomna synpunkter från kontaktcenters 
ärendehanteringssystem Infracontrol till sina respektive nämnder.

De flesta synpunkter som inkommer till barn- och ungdomsförvaltningen registreras i 
ärendehanteringssystemet Platina. Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar 
sammanställningar av dessa synpunkter för nämnderna en gång om året.  I Infracontrol 
registrerades åtta synpunkter mellan 1 jan och 30 juni 2019. De gällde följande:
- Trygghet i en högstadieklass på Rosendalsskolan.
- Undervisningskvalitet i en klass på Ormstaskolan
- Konflikter/kränkningsärenden.
- Oro kring ekonomi på Kårsta förskola.
- Hur information om utvecklingssamtal går ut till föräldrar via Schoolsoft.
- En elev på Clavis uppger att de hade blivit lovade laptops, vilket de inte hade fått.

Från och med 2020 kommer synpunkterna från Infracontrol och Platina att redovisas i ett 
gemensamt ärende.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2019-10-08, Rapport från Infracontrol om synpunkter från 1 jan – 

30 juni 2019

Expedieras till 
Akten
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-10-08

DNR BUN 2019.565 
MARTIN FROM SID 1/1
NÄMNDSEKRETERARE 
  
MARTIN.FROM@VALLENTUNA.SE  BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Rapport från Infracontrol om 
synpunkter från 1 jan – 30 juni 2019
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendet i korthet
Alla förvaltningar ska presentera statistik över inkomna synpunkter från 
kontaktcenters ärendehanteringssystem Infracontrol till sina respektive nämnder. 

De flesta synpunkter som inkommer till barn- och ungdomsförvaltningen registreras i 
ärendehanteringssystemet Platina. Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar 
sammanställningar av dessa synpunkter för nämnderna en gång om året.  I 
Infracontrol registrerades åtta synpunkter mellan 1 jan och 30 juni 2019. De gällde 
följande: 
- Trygghet i en högstadieklass på Rosendalsskolan.
- Undervisningskvalitet i en klass på Ormstaskolan
- Konflikter/kränkningsärenden.
- Oro kring ekonomi på Kårsta förskola.
- Hur information om utvecklingssamtal går ut till föräldrar via Schoolsoft.
- En elev på Clavis uppger att de hade blivit lovade laptops, vilket de inte hade fått.

Från och med 2020 kommer synpunkterna från Infracontrol och Platina att redovisas 
i ett gemensamt ärende.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2019-10-08, Rapport från Infracontrol om synpunkter från 1 

jan – 30 juni 2019

Jonas Hård
Tf förvaltningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
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