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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. 
7-8§ §, skollagen 2010:800) ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål 
mot utbildningen. Kommunen ansvarar inte för hantering av klagomål riktade till 
fristående skolor. 

Om ett klagomål direkt riktas till förskolan eller skolan och huvudmannen kan 
ärendet många gånger lösas snabbare och närmare barnet eller eleven i fråga. 
Huvudmannen och förskolan eller skolan behöver då inte lägga tid och personella 
resurser på att redovisa vilka åtgärder som vidtagits till Skolinspektionen, utan kan 
istället fokusera på de åtgärder som är angelägna för verksamhetsutvecklingen.

Klagomål diarieförs och blir en allmän handling. Det innebär att den blir offentlig och 
att vem som helst kan begära ut den. Beroende på klagomålets karaktär kan delar 
eller hela klagomålet sekretessbeläggas med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

Enligt skollagen (4 kap. 3-5 § §) ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 
huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet med detta är att 
säkerställa förskolors och skolors kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i 
styrdokumenten. Huvudmannen har det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet 
och ska också se till att det bedrivs ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. Rektor ansvarar 
sedan för att kvalitetsarbetet genomförs på enhetsnivå. 

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 
sammanställning och analys av de inkomna ärendena. 

Definition av synpunkt respektive klagomål

Synpunkt: En synpunkt är en åsikt och 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 är yttrande av missnöje. Det 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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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. Det innebär att 
brister i verksamheten kan fångas upp redan på enhetsnivå. På så vis kan svårigheter 
och problem många gånger lösas snabbare och närmare barnet eller eleven, utan ökad 
administration. Klagomålshantering som sker på enhetsnivå är en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet och ska användas för att utveckla verksamheten lokalt.

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. De ärenden som inkommer via Infracontrol flyttas 
manuellt över till andra system, om ärendena innehåller känsliga uppgifter. 

2.1 Statistik förskolor

Under 2020 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 statistiken.

2.1.1 Typ av synpunkter och klagomål i förskolorna 

Två av de inkomna klagomålen gällde de nya ramtiderna för omsorg. Ett ärende 
gällde klagomål angående en olycka på en förskola.

2.2 Statistik grundskolor

Under 2020 har barn- och ungdomsförvaltningen tagit emot totalt 21 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. 
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Antal klagomål gällande grundskolorna

2.2.1 Typ av synpunkter och klagomål i grundskolorna

Vad gäller grundskolorna så handlar de ärendetyper som förekommer i flest ärenden 
om extra anpassningar och särskilt stöd. Fördelningen av de olika ärendetyperna 
illustreras i diagrammet nedan i antal. En synpunkt eller ett klagomål kan innehålla 
flera ärendetyper.

Särskilt stöd
Bemötande och kommunikation
Kränkande behandling elev-elev

Personal och bemanning
Trygghet och studiero

Bristande tillsyn
Kränkande behandling personal-elev

Säkerhet vid ombyggnation
Övriga ärenden

0 1 2 3 4 5 6

Ärendetyper i grundskolan (antal)

antal ärenden

är
en
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ty

p

2.2.2 Typ av skolinspektionsärenden

Under 2020 har barn- och ungdomsförvaltningen tagit emot och handlagt totalt 8 
skolinspektionsärenden. Detta kan jämföras med totalt 10 skolinspektionsärenden 
under 2019. Samtliga ärenden gäller grundskolan. Skolinspektionsärendena berör 
följande fem skolenheter: 
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Hagaskolan

Karbyskolan

Bällstabergsskolan

Karlslundskolan

Kårstaskolan

0 1 2 3 4

Antal skolinspektionsärenden

Fördelningen av de olika ärendetyperna per skola illustreras i diagrammet nedan. 
Observera att ett ärende oftast innehåller flera ärendetyper (anmälningsgrunder).

Hagaskolan

Karbyskolan

Bällstabergsskolan

Karlslundskolan

Kårstaskolan

0 1 2 3 4 5

Särskilt stöd Bristande tillsyn

Kränkande behandling Anpassningar i undervisningen

Rutiner klagomålshantering

Ärendetyper Skolinspektionen
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3. Analys

3.1 Förskolor
Synpunkts- och klagomålsärendena riktade till förskolorna och som hanterats av 
barn- och ungdomsförvaltningen är även 2020 mycket få, endast tre ärenden varav 
två ärenden gällde klagomål angående de nya omsorgstiderna. En orsak till att få 
ärenden inkommer till huvudman kan vara att synpunkter och klagomål lämnas 
direkt till förskolorna och dessa löses i nära anslutning av barnet. En annan möjlighet 
är att det inte förekommer någon större anledning att framföra synpunkter eller 
klagomål. Oavsett så kan vi inte utifrån det begränsade underlaget varken göra en 
analys eller dra några säkra slutsatser.   

3.2 Grundskolor

Synpunkts- och klagomålsärendena riktade till grundskolorna och som hanterats av 
barn- och ungdomsförvaltningen är få i förhållande till antalet skolor. Det innebär att 
även här framförs sannolikt synpunkter och klagomål direkt till skolenheterna. 
Särskilt stöd och anpassningar i undervisningen är de ärendetyper som sticker ut i de 
inkomna ärendena. Särskilt stöd är också den vanligaste grunden för anmälan till 
Skolinspektionen. I skolinspektionsärendena och i klagomålshanteringen kan utläsas 
att hela processen från att utreda elevers eventuella behov av särskilt stöd till beslut är 
det området som är mest frekvent i anmälningarna och klagomålen. Antalet 
kränkningsärenden har dock minskat i jämförelse med år 2019 då 60 procent av 
skolinspektionsanmälningarna grundade sig i kränkande behandling.

3.3 Övriga verksamheter

Under 2020 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, från tio ärenden 2019 till åtta ärenden 
2020. Under 2020 har det varit några relativt 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 Skolinspektionen har 
begärt in kompletteringar. 
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I 75 procent av skolinspektionsärendena fanns brister gällande processen särskilt 
stöd, i helhet eller som del av ärendet. I skolinspektionsärendena går det att utläsa 
brister gällande utredning av särskilt stöd, extra anpassningar samt åtgärder i 
åtgärdsprogram. Inga viten har dock utdömts. Barn- och ungdomsförvaltningen har 
vidtagit åtgärder utifrån Skolinspektionens beslut genom att aktivt stödja skolorna 
gällande utredning av särskilt stöd och extra anpassningar. Ett nytt 
ärendehanteringssystem har implementerats under 2020 för att underlätta 
hanteringen och uppföljningen av särskilt stöd. 

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 förskolan, skolan eller huvudman istället för en anmälan till 
Skolinspektionen. Ett klagomålsärende kan på så sätt lösas närmare barnet eller 
eleven och av färre inblandade, istället för att genomföra 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.

4. Utvecklingsområden

4.1 Vikten av en välfungerande synpunkts- och 
klagomålshantering

En välfungerande synpunkts- och klagomålshantering ger

 barn, elever och vårdnadshavare möjlighet att påtala 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, de regelbundna sammanställningarna och 
analyserna 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 kunna fatta beslut om att tillskjuta nödvändiga 
resurser för att avhjälpa definierade brister
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4.2 Utvecklingsområden

”Utvecklingsområden ska bli våra framgångsfaktorer”

Utifrån statistiken för klagomålsärendena riktade till grundskolorna framträder 
följande två utvecklingsområden att prioritera:

1. Särskilt stöd
2. Kränkande behandling

Vid analys av skolinspektionsärendena framstår följande utvecklingsområde som 
högst prioriterat i det systematiska kvalitetsarbetet för grundskolorna:

1. Särskilt stöd

Processen att utreda elevers behov av särskilt stöd finns i 75 procent av 
skolinspektionsärendena, antingen i sin helhet eller i kombination med andra 
utredningsgrunder. Även inom klagomålshanteringen utmärker sig processen kring 
särskilt stöd. Inom processen särskilt stöd ryms flera olika parametrar vilka påverkar 
varandra. Att uppmärksamma, anmäla, utreda och analysera behoven behöver 
kopplas samman med elevens kunskapsutveckling och de eventuella åtgärder som 
behöver sättas in för att eleven ska komma närmare kunskapsmålen. Detta behöver 
ske i samverkan med eleven och vårdnadshavare. Utvecklingsområden gällande 
särskilt stöd kan därför tolkas genom skolinspektionsärendens och 
klagomålshanteringens innehåll såsom:  

 Utredningar gällande särskilt stöd behöver hanteras skyndsamt. Från att 
uppmärksamma till utredningens sista fas att besluta om eleven är i behov av 
särskilt stöd eller ej

 Den pedagogiska analysen och beskrivningen behöver finnas med i 
utredningen kopplat till de kunskapskrav som minst ska nås

 Barnet och vårdnadshavarna behöver vara delaktiga i processen.
 Åtgärdsprogrammets innehåll behöver svara mot elevens behov

2. Kränkande behandling

Kränkande behandling utgör delvis utredningsgrunden i tre av de åtta 
skolinspektionsärendena under 2020 som rör grundskolorna. Motsvarande siffra för 
2019 var sex av tio ärenden. Antalet skolinspektionsärenden som innehåller 
kränkande behandling har således sjunkit under 2020. Dock bör följande punkter 
utvecklas och hanteras i det systematiska kvalitetsarbetet:

 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
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 Dokumentation av åtgärder, beslut och minnesanteckningar från möten 
behöver förbättras i verksamheterna

Utöver ovanstående är handläggningstiden av ärendena för utdragen och bör kortas 
ned. Detta beror i många fall på ärendets art och komplexitet men sannolikt även att 
dokumentation ibland är bristfällig eller är svår att hitta för att kunna göra en 
sammanställning. Tidsaspekten är också en försvårande del vid utredning av 
kränkande behandling. Ibland rör det sig om händelser som utspelat sig ett år tillbaka 
i tiden. Det ska dock poängteras att förskolan eller skolan i många fall har vidtagit 
åtgärder för att lösa ärendet, men att dokumentationsrutinerna har varierat. 

5. 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. 

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

 Att barn- och ungdomsförvaltningen idag inte har kännedom om alla 
synpunkter och klagomål som framförs direkt till verksamheterna. Det 
innebär att barn- och ungdomsförvaltningen inte har 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 ta fram metoder för att verksamheterna snabbt ska kunna möta och ha en 
god kommunikation med vårdnadshavare för att tidigt fånga upp det som 
oroar

 Att kunna göra opartiska utredningar av klagomål som rör skolledning


