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Bakgrund 
Alla kommuner är skyldiga enligt 4 kap 8 § skollagen att ha skriftliga rutiner för 
klagomålshantering för att ta emot och utreda klagomål på verksamheten.  

Syftet med införandet av denna skyldighet var att barn (som skedde 2011), 
elever och föräldrar alltför sällan vänder sig till huvudmannen som är ansvarig 
för att rätta till brister. I huvuddelen av de anmälningar som Skolinspektionen 
tagit emot hade huvudmannen inte fått tillfälle att själv agera på informationen 
och inspektionens insats blir då i normalfallet att överlämna anmälan till 
huvudmannen. 

Att huvudmannen ofta inte ens haft kännedom om ärendet beror sannolikt på att 
barn, elever och föräldrar inte känner till möjligheterna att få frågan utredd av 
huvudmannen eller hur de ska gå till väga om kontakterna med rektor i 
förskolan/skolan inte leder till önskat resultat. De vänder sig då direkt till 
Skolinspektionen utan att först ha kontaktat huvudmannen. 

Ärendegång vid klagomål på verksamheten 
Ett klagomål bör först anmälas till kommunen för att kommunen ska få en 
möjlighet att rätta till den eventuella bristen. Om kommunens utredning inte 
leder till önskat resultat kan klagomålet anmälas till Skolinspektionen. 

Lagstiftaren har överlämnat till varje huvudman att närmare bestämma hur 
klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om 
klagomålsrutinerna ska lämnas. Rutinerna ska dock vara skriftliga så att det inte 
råder någon tvekan om vad de innebär. Rutinerna ska rikta sig både till 
huvudmannens interna organisation och till barn, elever, vårdnadshavare och 
andra som vill lämna klagomål. 

Lagstiftaren har anfört att huvudregeln bör vara att klagomål först lämnas till den 
ansvarige på berörd skolenhet (rektor för förskolan eller skolan eller 
motsvarande) för att därefter slussas vidare till huvudmannen. 

  



 
 

Rutiner för klagomål på verksamheter inom 
förvaltning för livslångt lärandes ansvarsområde 
Nedanstående information finns publicerad på Kumla kommuns webbsida: 
https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/klagomal.html 

 

Du som är elev eller vårdnadshavare till barn och elever som går i förskolan, 
fritidshem, grundskolan, grundsärskolan, kulturskolan och gymnasiet i Kumla 
kommun kan lämna ett klagomål på verksamheterna (4 kap 8 § skollagen) till 
förvaltningen. Förvaltningen utreder sedan ärendet och återkopplar resultatet av 
utredningen till dig om du så önskar. 

Vilka klagomål ska anmälas? 
I första hand ska du vända dig med klagomål till berörd personal, exempel lärare, 
mentorer etc. 

Om du har framfört dina synpunkter till personal och/eller ledning utan att 
problem åtgärdats eller en konstruktiv dialog upprättats eller om de klagomål du 
har kräver en grundligare utredning på enheten eller centralt på förvaltningsnivå 
kan vända dig till förvaltningen. 

Hur gör jag? 
Använd vår e-tjänst ”Lämna klagomål på barnomsorg, skola och fritidshem”.  
Länk finns på vår hemsida (http://www.kumla.se/utbildning-och- 
barnomsorg/klagomal.html ) eller gå in på www.etjanst.kumla.se  och skriv in 
klagomål i sökrutan. 

Vad händer sedan? 
Ärendet utreds i första hand av respektive rektor i förskolan/skolan. 

Om klagomålet gäller rektor för förskolan eller skolan utreds ärendet av 
verksamhetschef.  

Om ärendet gäller huvudmannens övergripande ansvar utreds ärendet av 
förvaltningschef. 

Ärendet ska vara utrett inom en månad. Du som inte lämnat in klagomålet 
anonymt ska då få svar på vad utredningen lett fram till. 
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Ärendegång inom förvaltning för livslångt lärande 
 
Klagomål på verksamhet inom förvaltning för livslångt lärande kan komma in på 
flera olika sätt; muntligen, via post, e-post eller e-tjänst.  

Om personen som vill lämna ett klagomål vill går det att vara anonym, men då 
kan försvinner även möjligheten till återkoppling till den som lämnat klagomålet. 

 

E-tjänst för klagomålshantering 
Kumla kommun har en e-tjänst för klagomålshantering, den heter 
 ”Lämna klagomål på barnomsorg, skola och fritidshem”.  
 
Länk finns på vår hemsida (http://www.kumla.se/utbildning-och- 
barnomsorg/klagomal.html ) eller kan hittas genom att en går in på 
www.etjanst.kumla.se  och skriver in klagomål i sökrutan. 

Klagomål som skickas in via e-tjänsten kommer in till förvaltningskansliet på 
stadshuset och ärendet fördelas via ärendehanteringssystemet W3D3 till den 
chef som ska utreda klagomålet.   

En påminnelse om att återkoppling till klagomålsställaren ska ske inom en 
månad läggs in i W3D3 vid registrering av klagomålet. 

 

Vem ansvarar för att utreda klagomål? 
I första hand ska klagomål lämnas till berörd personal, exempel förskollärare, 
lärare eller mentorer. Ärendet utreds sen i första hand av rektor för förskolan 
eller skolan.  

Om klagomålet däremot gäller rektor utreds ärendet av ansvarig 
verksamhetschef. 

Gäller klagomålet huvudmannens övergripande ansvar utreds ärendet av 
förvaltningschef. 

Klagomålet ska vara utrett inom en månad. Den som inte lämnat in klagomålet 
anonymt ska då få svar på vad utredningen lett fram till. 

En sammanställning av klagomålen ska redovisas för nämnden en gång per 
termin. 
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