
 

  2020-05-04  

  

 Bildnings- och sociala utskottet 

 

 

 

Uppföljning, klagomålshantering 
 

Ärendebeskrivning 

 

Bakgrund 

Huvudmannens ansvar för att hantera klagomål gällande utbildningen regleras i skollagen 

(4 kap. 7-8§§ skollagen 2010:800). Enligt skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta 

emot och utreda klagomål mot utbildningen, och lämna information om sina rutiner på ett 

lämpligt sätt. Huvudmannen ska vidare se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom 

uppföljning, klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten. 

 

Syfte 
Klagomålshanteringen utgör en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Sammanställningar och analyser av klagomål som lämnats av vårdnadshavare samt barn 

och elever ingår i uppföljningen av förskolan och skolan. Det kan handla om resultat av 

olika undersökningar, men också sådant som framkommer genom klagomålshanteringen. 

Klagomål utgör en värdefull källa till information för oss i arbetet med att identifiera 

utvecklingsområden. En analys av innehållet i, och omfattningen av, inkomna klagomål är 

därför en viktig del av kvalitetsarbetet och en utgångspunkt för planeringen och 

genomförandet av åtgärder. 

 

Hantering 

Informationen om klagomålshanteringen är tydlig på vår hemsida och på skolans 

lärplattform, se bilaga 1. 

Rektorer och personal informerar om klagomålshanteringen på förskolor och skolor i 

samband med föräldramöten. 

 

Inkommet klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling. Lämnas 

därefter till skolchef. 

Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet. 

Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten/klagomålet att det inkommit och vem 

som är handlägger ärendet. 

 

Efter handläggning skickas ett skriftligt svar från skolchef till anmälaren (om anmälaren 

lämnat kontaktuppgifter) med kopia till kommun@ljusnarsberg.se 

 

Skolchef sammanställer inkomna klagomål, och identifierar utvecklingsområden. Dessa 

redovisas två gånger per år i bildnings- och sociala utskottet. 
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I den omfattning det bedöms ändamålsenligt tas identifierade utvecklingsområden upp i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Uppföljning för våren 2020 

Under våren har tre ärenden inkommit via klagomålshanteringen på hemsidan. 

 

- Verksamheten inom fritidshemmet, synpunkter från vårdnadshavare. Hanterat av rektor 

Kyrkbacksskolan F-5. 

 

- Åtgärder för elev inom ramen för beslutat åtgärdsprogram. Hanterat av rektor 

Kyrkbacksskolan F-5. 

 

- Synpunkter på avgifter i förskolan vid stor frånvaro föranlett rådande riktlinjer i samband 

med Corona. Hanterat av rektor förskola. 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner uppföljningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


