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8. Riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål. (SN 
2021.072)
Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer reviderad version av riktlinje för hantering av synpunkter och 
klagomål.

Ärendebeskrivning
Den reviderade riktlinjen för hantering av synpunkter och klagomål har utvecklats utifrån 
gjorda erfarenheter under de sex år som den tidigare versionen av riktlinjen tillämpats. Under 
åren har ny funktionalitet och nya system tillkommit som påverkar hanteringen. En 
genomgående målsättning i utvecklingsarbetet är att minimera splittring av hanteringen 
mellan flera olika system och att medarbetare ska kunna dokumentera inkomna synpunkter på 
ett sätt som skapar låga trösklar för medarbetaren.

De väsentligaste förändringarna i den reviderade versionen är således:

- Förbättrad hanteringen så att den i större utsträckning görs i ett system som förbättrar 
möjlighet till översikt, analys med mera.

- Genom detta minska antalet moment som chefer mfl behöver göra i arbetet med uppföljning 
av synpunkter och klagomål.

- Anpassningar har gjorts till det nya system för synpunkter som tillkommit på kommunens 
hemsida. (Infracontrol).

- Anpassning så att inkommen synpunkt på extern utförare dokumenteras i Treservas 
avvikelsemodul där övriga synpunkter dokumenteras, innan informationen överförs till 
utföraren.

- I övrigt mindre anpassningar till idag gällande förhållanden.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer för synpunkter och klagomål.
 Riktlinje Synpunkter 2021-03-24
 §40 SN AU Riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål.
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Tjänsteskrivelse

Riktlinje för hantering av synpunkter 
och klagomål. 

Förslag till beslut
Socialnämnden fastställer reviderad version av riktlinje för hantering av synpunkter 
och klagomål.

Sammanfattning av ärendet
Den reviderade riktlinjen för hantering av synpunkter och klagomål har utvecklats 
utifrån gjorda erfarenheter under de sex år som den tidigare versionen av riktlinjen 
tillämpats. Under åren har ny funktionalitet och nya system tillkommit som påverkar 
hanteringen. En genomgående målsättning i utvecklingsarbetet är att minimera 
splittring av hanteringen mellan flera olika system och att medarbetare ska kunna 
dokumentera inkomna synpunkter på ett sätt som skapar låga trösklar för 
medarbetaren. 

De väsentligaste förändringarna i den reviderade versionen är således:

- Förbättrad hanteringen så att den i större utsträckning görs i ett system som 
förbättrar möjlighet till översikt, analys med mera.

- Genom detta minska antalet moment som chefer mfl behöver göra i arbetet med 
uppföljning av synpunkter och klagomål.

- Anpassningar har gjorts till det nya system för synpunkter som tillkommit på 
kommunens hemsida. (Infracontrol).

- Anpassning så att inkommen synpunkt på extern utförare dokumenteras i Treservas 
avvikelsemodul där övriga synpunkter dokumenteras, innan informationen överförs 
till utföraren.

- I övrigt mindre anpassningar till idag gällande förhållanden.

David Gyllenstråle Urban Jonsson
Socialchef Kvalitetskontroller
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1 Bakgrund
Tjänster som utförs inom socialtjänsten liksom inom hälso- och sjukvården ska enligt 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vara av god kvalitet. Enligt socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9) ska socialnämnden identifiera, beskriva och fastställa de processer i 
verksamheten som behövs för att kunna säkra kvaliteten på de insatser som ges. 
Hantering av synpunkter och klagomål är en mycket viktig del i detta arbete.

2 Avgränsning
Riktlinjerna gäller för alla kommunalt drivna verksamheter inom Vallentuna 
socialnämnd. Således är både myndighetsavdelningen, utföraravdelningen och 
stabsavdelning inom socialförvaltningen berörda.

Vidare beskriver denna riktlinje huvudsakligen hanteringen av synpunkter inom 
verksamhet som drivs i kommunens regi. Dock finns även avsnitt om externa 
utförare.

3 Syfte
Syftet med riktlinjer för synpunkter och klagomål är att säkerställa att synpunkter och 
klagomål från kunder, närstående, företrädare m.fl. tas om hand, beaktas och 
återkopplas på ett systematiskt sätt.

4 Synpunkter och klagomål, en viktig 
del i förbättringsarbetet.

Nedan beskriver vi vad som är väsentligt för att få bästa möjliga hjälp i 
förbättringsarbetet från synpunkter och klagomål.

 Socialnämnden välkomnar alltid synpunkter och klagomål, såväl som beröm. 
 Socialnämnden är tydlig med att det är viktigt för kommunen att 

kommuninvånare, kunder, närstående och besökare framför sina synpunkter 
och klagomål. 

 Socialnämnden informerar tydligt om vilka olika sätt det finns för att lämna 
synpunkter/klagomål. 

 Synpunkter och klagomål kan lämnas anonymt. 
 Den som lämnar en synpunkt/ ett klagomål ska behandlas artigt och 

respektfullt. 
 Den medarbetare som tar emot synpunkter och klagomål tackar den som 

klagar för att den har tagit sig tid att framföra sina synpunkter och klagomål. 
 Den medarbetare som tar emot en synpunkt/ klagomål ansvarar alltid för 

synpunkten/klagomålet blir inrapporterat i avvikelsehanteringssystemet för 
vidare handläggning. 

 Problemen ska lösas där de uppstår och personer ska aldrig hänvisas runt i 
organisationen. 
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 Det ska finnas en systematisk uppföljning och dokumentation av alla 
synpunkter och klagomål. 

 Synpunkter och klagomål ska användas i vårt utvecklings- och 
förbättringsarbete. 

Genom ett bra och enhetligt sätt att hantera synpunkter och klagomål vill 
vi:

 Att kunden, närstående och legala företrädare m.fl. kan känna trygghet då 
de lämnar synpunkter/ klagomål och tips, på vår verksamhet, 

 Att kunden, närstående och legala företrädare m.fl. kan påverka 
verksamheten, och på så sätt ha inflytande och känna delaktighet. 

 Att nöjda kunder bidrar till en positiv ryktesspridning, 
 Att problem och missuppfattningar kan förklaras och redas ut, 
 Att förtroendet kan öka för verksamheten.

5 Begrepp i denna riktlinje

5.1.1 Övriga begrepp
Nedan följer förklaring av några ytterligare begrepp som används i denna riktlinje.

Begrepp Förklaring
Avvikelse Avvikelse är ett samlingsbegrepp för icke förväntade händelse, det 

vill säga en händelse som inte stämmer med normal rutin och 
förväntat förlopp. En avvikelse kan vara ett missförhållande en 
negativ händelse eller ett tillbud.

Avvikelse
hantering

Samlingsbegrepp för att identifiera, dokumentera och rapportera 
negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda 
orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt samt sammanställa och 
återföra erfarenheterna.

Klagomål
Synonymer: anklagelse, kritik, klander, besvär, klagan, missnöje. 
För oss innebär ett klagomål ett uttryck för ett missnöje med en tjänst eller service 
som vi har tillhandahållit och som inte infriat ställda förväntningar. Ett klagomål kan 
handla om bemötande eller att ett ärende har handlagts orimligt långsamt. Ett 
klagomål kräver dessutom omedelbar respons och ska så snart som det är möjligt 
utredas och åtgärdas. Ett klagomål handlar inte om felanmälningar, renodlade 
förslag eller om kommunala beslut som kan överklagas och hanteras inom en 
juridisk process.

Synpunkt
Synonymer: ståndpunkt, utgångspunkt, synvinkel, uppfattning och åsikt. 
För oss innebär en synpunkt en uppfattning/åsikt som kräver omedelbar respons. 
Avser synpunkten ett problem/fel ska det i möjligaste mån åtgärdas. En synpunkt kan 
även inkludera beröm och förslag. 
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Lex Sarah 
utredning

Fördjupad utredning som genomförs utifrån Lex Sarah rapport om 
beslut fattas om detta.

Lex Maria 
utredning

Fördjupad utredning som genomförs utifrån Lex Maria rapport om 
beslut fattas om detta.

Ansvarig 
chef

Den chef som har det direkta operativa ansvaret för den 
verksamhet som berörs. Det kan t.ex. vara verksamhetschef, 
enhetschef, avdelningschef etc.

Process 
ägare

Funktion som är operativt ansvarig för utveckling och anpassning av 
processen. Denne ska också kunna bistå verksamheten med 
utbildning och stöd kring processens innehåll. Vid förändringar av 
processens utformning samråder processledaren med 
processägaren.

Process 
ledare

Funktion som är ytterst ansvarig för processen och den som fattar 
beslut om förändringar i processen inom ramen för sina 
befogenheter enligt delegationsordning. Processägaren har en 
löpande samverkan med processledaren.

6 Synpunkter/ avvikelser
Synpunkter är ofta inte möjliga att särskilja vad gäller sakinnehåll från andra 
avvikelser inom verksamheten. Av den anledningen hanteras synpunkter och andra 
avvikelser i samma ”flöde”. Men det finns ett värde i att kunna särskilja händelser 
som är att betrakta som synpunkter, av den anledningen är första steget av 
registreringen att ange typ av registrering.

Synpunkter och avvikelser hanteras i samma flöde med samma kategorisering med 
mera, men synpunkter kan urskiljas då de i fältet typ av registrering får 
benämningen ”synpunkt”.



DATUM UTSKRIFT 2021-03-24 SIDA 6/15
DOKUMENT NAMN RIKTLINJE SYNPUNKTER OCH 

KLAGOMÅL
DOKUMENTTYP RIKTLINJE

AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH 
KVALITET

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

7 Information om möjligheten att 
framföra synpunkter och klagomål.

7.1 Kunder
Nya kunder i verksamheten ska ges information om möjligheten att framföra 
synpunkter och klagomål. Informationen ska utformas utifrån kunden så att denne 
får bästa möjliga förutsättning att förstå innebörden. Vid detta tillfälle ska även 
skriftlig information lämnas. 

7.2 Närstående, legala företrädare
Närstående och legala företrädare (godeman/förvaltare) ska också informeras om 
möjligheten att framföra synpunkter och klagomål. Vid detta tillfälle bör även skriftlig 
information lämnas. 

7.3 Övriga kommuninvånare
Information om möjligheten att framföra synpunkter klagomål ska finnas tillgänglig i 
lokaler där övriga kommuninvånare kan tänkas uppehålla sig, receptioner, väntrum, 
etc. På kommunens hemsida finns också information om möjligheten att framföra 
synpunkter och klagomål.

7.4 Medarbetare
Medarbetare kan också framföra synpunkter och klagomål som ska hanteras på 
likartat sätt. Vid introduktion av nyanställda ska information ges kring hur vi tar emot 
synpunkter och klagomål på ett bra sätt, men också att den anställde själv också har 
möjlighet att framföra synpunkter och klagomål. Här bör också betonas att det alltid 
finns möjlighet att framföra synpunkter till andra befattningshavare i organisationen.

8 Hur kan synpunkter och klagomål 
lämnas?

Den som vill framföra synpunkter och klagomål får själv välja vilken metod och till 
vem denne vill framföra klagomålen och synpunkterna. I den information som 
utarbetas uppmuntrar vi dock att i första hand vända sig direkt till berörd 
verksamhet för att underlätta skyndsamma åtgärder.
Nedan framgår några vägar att framföra synpunkter och klagomål:

 Webbformulär på kommunens hemsida
 Brev/Epost
 Synpunkt/klagomålsblankett
 Telefon 
 Vid det personliga mötet (muntligt)
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9 Processer för synpunkter och 
klagomål

I de följande processbeskrivningarna framgår hur hanteringen ska ske beroende på 
vilket sätt synpunkter/klagomål kommer in till socialtjänsten. Bilderna nedan ger en 
översikt över flöde, beslut och befattningshavares roller i processen. Under bilderna 
finns en kort beskrivning av de olika stegen.

9.1 Synpunkt/klagomål kommer in direkt till 
berörd enhet.

En stor del av de synpunkter/klagomål som finns kommer in direkt till den 
verksamhet som berörs. Det kan vara från närstående eller kunder. I grunden 
hanteras synpunkter/klagomål på samma sätt som övriga avvikelser i verksamheten, 
nedan beskrivs dock de steg som görs specifikt vid synpunkter/klagomål.

 Medarbetaren ska då denne bedömer att det är en synpunkt/klagomål 
uppmärksamma resp. ansvarig chef på detta. I övrigt registrerar medarbetaren 
det hela som en avvikelse enligt rutinen för avvikelser, men vid registrering 
mareras händelsen som ”synpunkt”.

 Ansvarig chef tillser att uppföljning av synpunkten/klagomålet påbörjas 
omedelbart och dokumenteras i avvikelsehanteringssystemet.

 Om uppföljningen bedöms ta mer än två veckor återkopplar ansvarig 
chef till den som framfört synpunkten och informerar om planerade 
åtgärder samt när handläggningen beräknas vara färdig. (Första 
återkoppling)

 Ansvarig chef tillser att det sker en återkoppling till kund då uppföljningen 
avslutas, detta ska normalt ske inom två veckor. Att återkoppling skett 
dokumenteras i systemet.
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9.2 Synpunkt kommer via webbformulär på 
kommunens hemsida

Denna process beskriver hanteringen av synpunkter/klagomål som inkommer via 
hemsidans formulär för synpunkter för socialtjänsten. 

 I systemet Infracontrol finns ett antal funktioner som är primära mottagare 
av synpunkter riktade till socialtjänstens verksamheter. 

 Dessa får mail när ny synpunkt inkommit i systemet Infracontrol.
 Mottagare på staben överför den inkomna synpunkten till Treservas 

avvikelsehantering och kopplar denna till berörd verksamhet, där denna 
fortsättningsvis hanteras av berörd chef. Mottagaren noterar i Infracontrol att 
informationen är vidareförmedlad till ansvarig.

 Berörd chef får auto genererat mail i Treserva som informerar om att ny 
händelse är registrerad.

 Ansvarig chef återkopplar till den som lämnat synpunkten och utreder 
händelser samtliga steg dokumenteras.

 Ansvarig chef tillser att återkoppling om genomförda åtgärder sker senast 
inom 14 dagar. Bedöms uppföljningen ta längre tid bör information om detta 
lämnas inom 7 dagar.

 Ansvarig chef återkopplar till berörd kund när hanteringen av avvikelsen 
avslutas.

9.3 Synpunkt/klagomål kommer in till chef, 
handläggare etc. via mail, telefonsamtal 
eller som skrivelse
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En del av synpunkterna kommer via skrivelser, mail, telefonsamtal etc. till chefer, 
handläggare etc. inom verksamheten.

 Om klagomålet framförs muntligt, dokumenterar mottagaren det som 
framförts. Då detta är gjort läser mottagaren upp vad som har skrivits och ber 
den som framfört klagomålet att bekräfta informationen uppfattats korrekt. 
Den som framför klagomål ska alltid kunna välja att vara anonym, men måste 
då informeras om att han inte kan få någon återkoppling på sin synpunkt. 
Mottagaren ska också informera om hur synpunkten/klagomålet kommer att 
hanteras fortsatt.

 Mottagaren av synpunkten vidareförmedlar den inkomna informationen till 
berörd chef.

 Berörd ansvarig chef etc. registrerar det hela som en avvikelse/inkommen 
synpunkt enligt rutinen för avvikelser. Och påbörjar uppföljningen av 
synpunkten enleigt de rutiner som finns beskrivna.

 Berörd ansvarig chef återkopplar till den som framfört synpunkten då 
uppföljningen av denna avslutas.

9.4 Synpunkt/klagomål som tas emot av 
kommunen men berör extern utförare
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En del av synpunkterna kommer till kommunen men berör extern utförare som har 
avtal med kommunen.

 Om klagomålet framförs muntligt, dokumenterar mottagaren det som 
framförts. Då detta är gjort läser mottagaren upp vad som har skrivits och ber 
den som framfört klagomålet att bekräfta informationen uppfattats korrekt. 
Den som framför klagomål ska alltid kunna välja att vara anonym, men måste 
då informeras om att han inte kan få någon återkoppling på sin synpunkt. 
Mottagaren ska också informera om hur synpunkten/klagomålet kommer att 
hanteras fortsatt.

 Mottagaren av synpunkten registrerar en avvikelse på aktuell extern enhet i 
avvikelsemodulen, där händelsen kort beskrivs. Som åtgärd läggs att 
information överförts till berörd enhet.

 Mottagaren av synpunkten vidareförmedlar den inkomna informationen till 
berörd chef hos aktuell utförare. Vid denna informationsöverföring 
informerar man även om att det förväntas en återkoppling av ärendets 
hantering. 

 Berörd ansvarig chef hos utföraren hanterar ärendet enligt företagets rutinen 
för hantering av synpunkter.

 Berörd ansvarig chef utföraren återkopplar till den som framfört synpunkten.
 Berörd ansvarig chef utföraren återkopplar till kommunens handläggare om 

åtgärder mm.
 Handläggaren infogar återkopplingen i den avvikelse som upprättats i 

kommunens avvikelsemodul och avslutar denna avvikelse.

9.5 Synpunkt/klagomål som tas emot av extern 
utförare

Synpunkter och klagomål som inkommer till utförare som bedriver verksamhet på 
uppdrag av Vallentuna socialtjänst hanteras huvudsakligen av den aktuella 
vårdgivaren i dennes system för uppföljning. Hur överföring av information om 
inkomna synpunkter ska ske regleras i varje avtal.

Är synpunkten av allvarligare karaktär ska kommunens företrädare informeras om 
händelsen. Denne ska då skapa en avvikelse i verksamhetssystemet på aktuell extern 
enhet där den inkomna händelsen dokumenteras. Om händelsen är kopplad till en 
kund sker denna koppling i systemet.
Det operativa ansvaret för att följa upp och vidta åtgärder kvarstannar hos aktuell 
utförare men denne ska löpande informera kommunens kontaktperson om vidtagna 
åtgärder mm. Den mottagna informationen dokumenteras i den upprättade 
avvikelsen.
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10 Roller och ansvar
10.1.1Medarbetare
Samtliga medarbetare ska känna till och följa gällande rutiner för 
synpunktshantering. Medarbetare ska registrera synpunkter i avvikelsesystemet. När 
en händelse registreras får de personer som svara för uppföljningen ett automatiskt 
meddelande. Vid allvarliga händelser bör medarbetaren söka direktkontakt med 
närmaste chef.  

I de fall medarbetaren uppfattar händelsen som skäl för ”misstanke om allvarliga 
missförhållanden (lex Sarah)” ska denne markera detta vid registrering av avvikelsen.

10.1.2Enhetschef1

Enhetschefen svarar för att inkomna synpunkter på den egna enheten följs upp enligt 
det arbetssätt som beskrivs. Enhetschef har också ansvar för att informera 
medarbetare om gällande rutiner för hanteringen. I samverkan med berörd 
legitimerad hälso- sjukvårdspersonal upprättas en ansvarsfördelning vad gäller 
uppföljning av synpunkter. Skulle den aktuella synpunkten beröra aktuell chef lämnas 
utredningen till närmast överliggande chef.

10.1.3Legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal
I uppföljningsarbetet ska det inom de verksamheter där kommunen har ansvar för 
hälso- sjukvård alltid finnas en medarbetare med legitimering inom hälso- sjukvård 
(sjuksköterska, fysioterapeut/ sjukgymnast, arbetsterapeut) som medverkar vid 
uppföljning. Denna har särskilt ansvar för att följa upp händelser som är anknutna till 
hälso- sjukvårdsinsatser. Denna medarbetare har som särskild uppgift att med stöd av 
sin kompetens på området uppmärksamma händelser som bör hanteras enligt 
processen för Lex Maria. I samverkan med berörd legitimerad hälso- 
sjukvårdspersonal upprättas en ansvarsfördelning vad gäller uppföljning av 
händelser. Skulle den aktuella synpunkten beröra aktuell medarbetare lämnas 
utredningen till närmast överliggande chef.

10.1.4Verksamhetschef2

Verksamhetschef är ansvarig för att processen inom sitt ansvarsområde tillämpas 
enligt dessa riktlinjer. Verksamhetschef ska ha löpande insyn i ärenden och dess 
uppföljning. Skulle den aktuella synpunkten beröra aktuell chef lämnas utredningen 
till närmast överliggande chef.

10.1.5Avdelningschefer
Avdelningschef inom Socialförvaltningen svarar för att löpande följa upp 
tillämpningen av denna riktlinje inom sitt ansvarsområde. Vidare ska 
avdelningschefen i samverkan med verksamhetscheferna följa upp och löpande 
analysera utvecklingen på detta område.

1 Kan också ha andra titlar, som regel närmsta chef.
2 Kan också ha andra titlar, som regel chefsled ovan närmsta chef.
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11 Tidsramar för hanteringen
Att hanteringen skall ske skyndsamt är viktigt ur flera aspekter. Dels bör/ska 
händelsen följas upp när aktuella förhållanden finns i ”färskt minne”. Det är också 
viktigt att markera att händelserna tas på stort allvar genom att prioritera dessa och 
behandla dem skyndsamt. Nedan finns en tabell med de tidsramar som vi eftersträvar 
i hanteringen av synpunkter och klagomål. De nedan beskrivna återkopplingarna kan 
ges muntligt eller skriftlig.

Återkoppling Förklaring Tidsrymd
Planerade 
åtgärder

Kort beskrivning av vad 
som framkommit och 
planerade åtgärder. Vidare 
finns uppgift om när 
uppföljningen beräknas 
vara klar.

Inom 7 dagar, dock endast om 
uppföljningen beräknas ta mer än två 
veckor, hanteras av berörd chef.

Genomförd 
uppföljning 
av synpunkt/ 
klagomål

Kort beskrivning av vad 
som framkommit och 
genomförda åtgärder

Inom två veckor om inte annat 
meddelats enligt ovan, hanteras av 
berörd chef.

12  Dokumentation och spårbarhet.
Dokumentation av analys, bedömning, åtgärder och kontakter tagna i ärendet är 
mycket viktigt i ett kvalitetssäkrat arbetssätt. Genom en noggrann dokumentation av 
uppföljningen av det inträffade finns möjligheter att se vad som gjorts i det enskilda 
ärendet. Om en synpunkt är kopplad till en identifierad kund, kopplas registreringen 
till denne i systemet. Det medför att det är möjlig att se om flera likartade händelser 
inträffat kopplat till kunden över tid. Dokumentationen bör föras i avvikelsemodulen 
för att säkerställa att känsliga personuppgifter inte dokumenteras i programvaror 
utan den säkerhet som krävs. Skulle det finnas fotografier eller inkomna dokument i 
ärendet kan dessa bifogas händelsen i systemet.

13 Lex Sarah/ Lex Maria
En del klagomål som kommer till verksamhetens kännedom kan ibland röra en 
misstanke om ett allvarligt missförhållande eller en allvarlig vård skada. I dessa fall 
behöver händelsen hanteras både som ett klagomål, men också utredas vidare som ett 
missförhållande eller vård skada, det vill säga att en Lex Sarah eller Lex Maria-
utredning behöver inledas. Detta görs enligt respektive riktlinje för dessa. 
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Den som registrerar synpunkten kan markera om man bedömer att händelsen kan 
vara föremål för Lex Sarah- eller Lex Maria-utredning.

14 Övriga dokument relaterade till 
denna riktlinje.

I nedanstående tabell framgår de dokument som framställts vilka skall förtydliga 
denna riktlinje.

Dokument Kort om innehåll.
Synpunktsblankett, ”Dina 
synpunkter är viktiga!”

Blankett utformad för socialnämnden där kund, 
närstående etc. kan framföra synpunkter skriftligt.

Riktlinje hantering 
avvikelser

Riktlinje som beskriver hur hantering av avvikelser ska 
ske inom Vallentuna socialtjänst.

Riktlinje hantering Lex 
Sarah

Riktlinje som beskriver hur hantering av misstanke om 
allvarligt missförhållanden ska ske inom Vallentuna 
socialtjänst.
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Riktlinje rapportering enligt 
6 kap 4 § 
Patientsäkerhetslagen. (Lex 
Maria

Riktlinje som beskriver hur hantering av rapportering 
enligt 6 kap 4 § Patientsäkerhetslagen ska ske inom 
Vallentuna socialtjänst.

Rutin hantering avvikelser Information riktad till medarbetare som kommer att 
registrera avvikelser.

Rutin uppföljning avvikelser Information riktad till medarbetare som kommer att 
medverka vid uppföljning av avvikelser.

15 Sammanställning/analys av 
synpunkter och klagomål

Rapporter ska sammanställas för att verksamheten ska kunna se mönster och trender 
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Sammanställningen dokumenteras i 
den årliga rapport som sammanställs, och kommer att utgöra en återkommande del i 
det systematiska kvalitetsarbetet.

16 Möjlighet för chefer/ 
myndighetsavdelning att följa 
hantering.

Direkt i avvikelsemodulen har funktioner med behörighet i systemet möjlighet att 
sammanställa inkomna synpunkter på exempelvis en enhet inom verksamheten. Det 
finns även möjlighet att sammanställa händelser kopplat till en viss kund.

Bilden ovan visar gränssnitt där exempelvis myndighetsavdelning kan få överblick 
över inträffade händelser på en enhet.
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17 Uppföljning av processer för 
synpunkter och klagomål

Funktionalitet och tillämpning av processer som finns beskrivna i denna riktlinje 
kommer att löpande följas upp inom ramen för socialtjänstens 
kvalitetsledningssystem enligt nedan.

17.1 Egenkontroll/uppföljningar
Kunskap om och tillämpning av riktlinjen för synpunkter och klagomål kommer 
löpande att utvärderas genom följande egenkontroll aktiviteter:

 Avtals/uppdragsuppföljningar (externa och interna utförare)
 Årligt återkommande egenkontroll (årlig något mer omfattande egenkontroll 

vilken genomförs av samtliga verksamheter)
 Löpande egenkontroll (löpande checklista för samtliga verksamheter vilken 

innehåller aktiviteter etc. som ska genomföras under år)

17.2 Riskanalys
För denna riktlinje med därtill hörande processer och rutiner ska det årligen göras en 
riskanalys där hanteringen analyseras och utvärderas. Detta sker inom ramen för vårt 
systematiska kvalitetsledningssystem och dokumenteras i detta. Den funktion som är 
processledare för synpunkter och klagomål utför denna årliga riskanalys och 
dokumenterar ev. åtgärder som behöver genomföras.

17.3 Processägare/processledare
Roll Befattning Namn
Processägare Avdelningschef, 

Stab
Uppgift person dokumenteras i 
ledningssystemet.

Processledare Kvalitetskontroller,
Stab

Uppgift person dokumenteras i 
ledningssystemet.

18 Externa utförare
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Detta innebär att en 
annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver som bedriver 
socialtjänst eller verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) är skyldig att bland annat arbeta systematiskt med 
synpunktshantering. 

Mellan utföraren och uppdragsgivaren finns som ett avtal som klargör i vilken 
omfattning information om inträffade avvikelser ska överföras till uppdragsgivaren. 
Händelser av allvarlig karaktär såsom misstanke om Lex Sarah eller Lex Maria ska 
alltid kommuniceras med skyndsamhet till kommunens företrädare.
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§ 40
Riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål. (SN 2021.072)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden fastställer reviderad version av 
riktlinje för hantering av synpunkter och klagomål.

Ärendebeskrivning
Den reviderade riktlinjen för hantering av synpunkter och klagomål har utvecklats utifrån 
gjorda erfarenheter under de sex år som den tidigare versionen av riktlinjen tillämpats. Under 
åren har ny funktionalitet och nya system tillkommit som påverkar hanteringen. En 
genomgående målsättning i utvecklingsarbetet är att minimera splittring av hanteringen 
mellan flera olika system och att medarbetare ska kunna dokumentera inkomna synpunkter på 
ett sätt som skapar låga trösklar för medarbetaren.

De väsentligaste förändringarna i den reviderade versionen är således:

- Förbättrad hanteringen så att den i större utsträckning görs i ett system som förbättrar 
möjlighet till översikt, analys med mera.

- Genom detta minska antalet moment som chefer mfl behöver göra i arbetet med uppföljning 
av synpunkter och klagomål.

- Anpassningar har gjorts till det nya system för synpunkter som tillkommit på kommunens 
hemsida. (Infracontrol).

- Anpassning så att inkommen synpunkt på extern utförare dokumenteras i Treservas 
avvikelsemodul där övriga synpunkter dokumenteras, innan informationen överförs till 
utföraren.

- I övrigt mindre anpassningar till idag gällande förhållanden.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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 Tjänsteskrivelse reviderade riktlinjer för synpunkter och klagomål.
 Riktlinje Synpunkter 2021-03-24
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