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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 
gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-01-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr BUN 2020/01254 12 

Sammanställning av inkomna klagomål under tertial 2-3 2020 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 
sätt. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas en sammanställning över inkomna klago-
mål under tertial 2-3, år 2020.   
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29 
 

Beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under tertial 2-3, år 2020 
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Handläggare 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Sammanställning av inkomna klagomål under tertial 2-3 2020 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 
sätt. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas en sammanställning över inkomna klago-
mål under tertial 2-3, år 2020.   
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29 

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under tertial 2-3, år 2020 
 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 
sätt.  
 
Gemensamma rutiner för hantering av klagomål finns på kommunens hemsida. Där 
finns formulär att fylla i av den som har klagomål. Verksamheten kan även ta emot 
klagomål på andra sätt, till exempel via telefon till verksamhetskontoren eller direkt från 
elev eller vårdnadshavare till verksamheten. Dessa klagomål ska då dokumenteras i 
form av tjänsteanteckningar och hanteras enligt gällande rutiner.        
 

Sammanställning  

Förskola och pedagogisk omsorg 
Totalt 14 ärenden   
 
Förskolor gällande rutiner, miljö, agerande/bemötande   13  
Förskolekontoret gällande, information, placering/plats, personalrutiner 1 
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Inkom Ärende Åtgärd Ansvarig och 
svarsdatum 

2020-05-06 Upplever informationen 
kring övertagandet av 
lokalerna för Fjällrävens 
förskola som bristfällig 
då hon får olika svar från 
olika rektorer kring pro-
cessen av överflyttning 
av barnen till annan för-
skola. 

Enhetschef förklarar 
processen för över-
flyttning av barn till 
annan förskola.  

Administrativ 
enhetschef 
 
2020-05-06 
 
 
Avslutat  

2020-05-09 Synpunkter på att in-
gången på Rosenhälls 
förskola nu är på bak-
sidan av byggnaden där 
boende/personal från 
annan verksamhet uppe-
håller sig. 

Verksamhetschef för-
klarar att rektor är in-
formerad och har en 
dialog med enhets-
chefen för den andra 
verksamheten. 
 
Rektor meddelar de 
åtgärder som gjorts 
bland annat att ta en 
annan väg ut om det är 
många personer som 
uppehåller sig vid 
utgången.

Verksamhetschef 
 
2020-05-11 samt 
2020-05-12 
 
 
Avslutat 

2020-05-12 Frågor kring planeringen 
för Blekets uteförskola 

Rektor informerar om 
tankarna kring för-
skolan samt att inget är 
beslutat ännu.

Rektor 
2020-05-13 
 
Avslutat 

2020-05-28 Anmärker på luften på 
Parkens förskola. Har fått 
hämta barnet på grund av 
snuvighet som försvunnit 
när de är hemma. Undrar 
när luften mättes senast 
på förskolan. 

Rektor ber att få åter-
komma efter kontroll 
med samhällsbyggnad 
när kontroll av luft 
gjordes senast.  
 
Rektor håller vårdnads-
havare uppdaterad hur 
ärendet fortlöper

Rektor 
 
2020-05-28 
 
 
 
Pågående 

2020-05-29 Frågor om Blekets ute-
förskola skall finnas kvar 

Rektor informerar om 
tankarna kring för-
skolan samt att inget är 
beslutat ännu. 

Rektor 
 
2020-06-01 
 
Avslutat 
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2020-06-02 Personen känner sig 
kränkt över hur hon blev 
tilltalad vid hämtning av 
barnet samt att barnets 
vagn blivit förstörd. 

Dagen efter var allt i sin 
ordning enligt 
vårdnadshavaren. 

Rektor 
 
2020-06-02  
 
Avslutat 

2020-06-11 Upplever att barnet varit 
väldigt hungrigt efter 
förskolan och undrar om 
barnet får den mat som 
barnet behöver 

Rektor pratar med 
vårdnadshavare och 
kommer överens om 
rutin kring maten. 

Rektor  
 
2020-06-12  
 
Avslutat  

2020-09-01 Vårdnadshavare påtalar 
händelser vid lämning.  
Vårdnadshavare upplever 
att hon inte får någon 
information om personal-
byten eller vilka vistelse-
tider som gäller. Barnet 
får sova över lunchen 
och får sen endast smör-
gås. Alla i personalen ger 
olika information. 

VC informerar om 
regler kring 
vistelsetider, vila och 
att information om 
personalbyten sker vid 
terminsstart.  
 
Förslag träff mellan 
rektor, vårdnadshavare 
samt personal. 

Verksamhetschef 
 
2020-09-01 
Avslutat 

2020-09-01 Synpunkter på att barnet 
inte får komma till 
förskolan med lindriga 
förkylningssymptom  

Rektor informerar att 
tills nya rekommenda-
tioner kommer från 
ledningen följer man de 
som finns

Rektor   
 
2020-09-01 
Avslutat 

2020-09-09 Tycker att grinden till 
förskolan är för lätt att 
öppna. 

Har åtgärdats av 
vaktmästare och 
bedöms vara säkert. 

Rektor  
 
2020-09-09 
Avslutat 

2020-09-18 Vårdnadshavare har 
frågor kring varför 
förskolan påverkas av 
grundskolans K-dagar. 
Barnen med placering 
allmän förskola 15 
timmar fick ej komma på 
en k-dag för 
grundskolan. 

Rektor informerar om 
reglerna för allmän 
förskola, att det följer 
skolans läsår inkl. k-
dagar 

Rektor  
 
2020-09-21 
Avslutat 

2020-12-05 Undrar om barnet kan få 
andra tider vid allmän 
förskola då det blir för 
mycket åkande. Barnet 

Förklarar varför aktuell 
tid är satt för barn med 
allmän förskola och 
varför justeringar skett 

Rektor  
 
 
2020-12-07 
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har nu varit hemma från 
förskolan på grund av 
detta. 

utifrån övrig verksam-
het med anledning av 
att   hämtning och 
lämning sker utomhus. 
Förskjutning har skett i 
vistelsetid under dagen 
för denna grupp. 

Avslutat 

2020-12-09 Undrar hur planeringen 
är för allmän förskole-
barnen till våren då 
barnet blivit hemringt 
med kort varsel. 

Rektor förklarar att det 
beror på många bland 
personalen och de inte 
velat sätta in okända 
vikarier

Rektor  
 
 
2020-12-09 
Avslutat  

2020-12-23 Kritiserar att barnet inte 
är välkommet på jullovet 
då SFI pågår med 
självstudier 

Vid kontakt med 
enheten har det skett ett 
missförstånd och barnet 
är på förskolan. VC 
kontaktar rektor om 
något mer behöver 
utredas.

Verksamhetschef  
 
Anmälaren har ej 
kunnat nås 

Grundskolan/grundsärskolan 

Totalt 15 ärenden  
 
Skolskjuts    2 
Organisation och skolstruktur 4 
Digitala system  1 
Skolmat   1 
Administrativ handläggning 4 
Stödåtgärder för elev   1 
Trafikfrågor   1 
Klagomål kopplade till pandemin 1 
 
 
Inkom  Ärende Åtgärd Ansvarig och 

svarsdatum 
2020-08-03 Klagomål från vårdnadshavare om 

skolskjutstider/skolskjutsplanering 
Linneaskolan. Vårdnadshavare 
anser att bussen hämtar för tidigt 
och att det innebär att det måste 
vara på skolan långt innan skolan 
startar.   

Information om 
förändringar gavs via 
Unikum. Vårdnads-
havaren uppmanas att 
göra en dispensansökan 
och särskild skolskjuts.  

Skolskjutshandläggare
2020-08-12 
 
Rektor 
2020-08-14 
 
Avdelningschef
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2020-08-18 
2020-08-18 
 

Medborgare klagar på att dåliga 
skolskjutsförbindelser för elever 
som tidigare gått på 
Forshällaskolan- Anser att det är 
bättre förbindelser för eleverna 
som bor i Ammenäs och Skäret

Skolskjutshandläggare 
har svarat att en 
översyn har gjorts och 
att detta kommer att 
utverderas 

Skolskjutshandläggare 
grunskolan 2020-08-
18 

2020-08-21 
 

Vårdnadshavare framför 
synpunkter gällande planer på att 
flytta högstadiet på 
Ramnerödsskolan efter att ha läst 
om det i tidningen  

Nämndens ordförande 
och ledamot i nämnden 
informerar om 
processen och arbetet 
samt att det inte finns 
något beslut än. 

Ordföande 2020-08-
21 och ledamot 2020-
10-27 
 

2020-09-01 Vårdnadshavare kommer in på fel 
elev i Unikum och vill även klaga 
på att grundskolan har många 
olika program som vårdnads-
havare förväntas använda 

Systemförvaltare tar 
kontakt för att få fler 
personuppgifter och 
titta närmare på 
ärendet. 

Systemförvaltare 
Unikum svarar 2020-
09-01 
 

2020-10-02   
 
 

Fråga om skolmat; Två elever 
tycker det är fisk för ofta. De vill 
ha ändring så att det inte är pasta, 
fisk och vegetarisk så ofta 

Frågeställarna får 
kontaktuppgifter till 
ansvarig enhetschef 
inom måltidsservice för 
den aktuella skolan

Handläggare svarar 
2020-10-09 

2020-10-13 
 

Synpunkter på tiden för hand-
läggning av placering och avgift 
vid fritidshem 

Handläggare förklarar 
hur avgiften räknats ut 

Handläggare  
 
2020-10-14 
Avslutat 

2020-10-21 
 

Synpunkter från boende gällande 
placering av skola på Skäret i 
form av bland annat en 
namninsamling och ”Röster från 
boende på Skäret Ammenäs med 
omnejd” 

Tjänstemän på 
samhällsbyggnad och 
BUN ordförande har en 
dialog med 
representant för de 
boende. FAQ har 
skapats på hemsidan 
för att minska 
missförstånd

Ordförande  

2020-10-22 
 

Förälder ifrågasätter varför det 
inte finns åtgärdsprogram för sina 
barn, anser att det borde finnas 

Administrativ chef svar 
att det inte finns 
åtgärdsprogram för 
barnen

Administrativ chef  
2020-10-22 
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2020-10-27 
 

Förälder frågar varför hen inte får 
svar på sin begäran eller ett beslut 
att inte ta del av handling  

Adminisrativ chef 
skickar beslut angående 
begäran om att ta del 
av allmän handling 

Administrativ chef  
2020-10-29 

2020-11-03 Förslag från vårdnadshavare om 
ny indelning av skolområden 

Handläggare granskar 
och tackar för förslaget 
och informerar om att 
det finns många 
parametrar att ta 
hänsyn till vid ändring 
av skolområden.

Handläggare 
skolplacering svarar 
2020-11-12 

2020-11-08 Fråga om hantering av 
elevuppgifter och information vid 
delad vårdnad 

Vårdnadshavaren 
undrar över hur 
riktlinjer för 
kommunikation med 
vårdnadshavare ser ut 
vid delat boende och 
gemensam vårdnad. 
Vårdnadshavare känner 
sig utesluten och 
saknar tillräcklig 
information från 
skolan. 
 

Handläggare svarar 
2020-11-09 att det 
kommer komma ett 
skriftligt svar. 
 
Administrativ chef 
tillsammans med 
ansvarig rektor och 
sektionschef 
sammanfattar 
skriftligt svar som 
lämnas 2020-11-17.  

2020-11-15 
 

Föräldraer klagar på att 
nyhetsbrev kommer för sent  

Verksamehtschef 
grundskola svarar att 
klagomålet ska 
framföras till berörda 
rektorer. 

Verksamehtschef 
grundskola 2020-11-
16 

2020-11-26 Medborgare påpekar att elever 
som tar sig till Källdalsskolan 
saknar belysning på cyklar och 
syns dåligt i mörkret. Föreslår att 
skolan informerar om 
trafiksäkerhet. 
 

Rektor skrev till 
skolans vårdnadshavare 
i Unikum 2020-11-27 
om vikten av reflexer 
och belysning. 
 
Återkoppling till 
medborgaren om 
åtgärderna 2021-01-08. 

Rektor återkopplar till 
medborgaren 2021-
01-08  

2020-12-04 
 

Medborgare mailar in synpunkter 
avseende plan på eventuellt 
skolbygge på Skäret 

Förtroendevald svarar 
att de tar till sig 
synpunkterna och tar 
upp frågan på 

Förtroendevald BUN 
2020-12-07 
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nästkommande 
gruppmöte 

2020-12-13 Vårdnadshavare framför kritik 
och önskar att grundskolan stängs 
en vecka innan jul på grund av 
Corona-smitta 

Ordföranden svarar att 
grundskolan i 
Uddevalla följer 
Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer. Man har även 
dialog med smitt 
skyddsenheten för 
Västra Götaland och 
läget är just nu inte 
sådant att en stängning 
i Uddevalla är aktuell.  
 
Ordförande erbjuder 
sig även att ringa upp 
och prata om 
situationen med 
frågeställaren

 Ordförande barn och 
utbildning 2020-12-15

 
 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
Totalt 20 ärenden  
 
Bemötande    1 
Klagomål kopplade till pandemin 12 
Information   1 
Organisation   2 
Undervisning  2 
Trafik   1 
Handläggning  1 
 
Inkom  Ärende Åtgärd Ansvarig och svarsdatum
200621  Klagomål med an-

ledning av kränkande 
uttalande av lärare till 
elev 

Svar att de ej är enligt 
skolans värdegrund 

VC har svarat i mail 
200621 

200706  Vårdnadshavare efter-
frågar kompensation 
för skollunch då hus-
hållen får högre mat-

Verksamhetschef gymnasiet 
har svarat att det inte finns 
något beslut om 
matersättning till elever och 
att det inte är en skyldighet 

VC har svarat i mail 
200706 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

8(11)

2020-12-29 Dnr BUN 2020/01254

  

 

 

 

kostnader när eleverna 
äter lunch hemma.  
 
Efter svar frågar 
vårdnadshavare om 
hemkommunerna 
krediteras skolpengen 
där skolmaten ska 
ingå. Anser att 
kommunen ska lämna 
ut matkuponger eller 
annan ersättning. 

på gymnasiet enligt 
skollagen. VC hänvisar till 
att det är barn och 
utbildningsnämnden som 
beslutar i frågan. 

200729  Synpunkt gällande 
smittskydd Uddevalla 
gymnasieskola. Vill att 
miljönämnden gör en 
tillsyn i samband med 
skolstart då elever 
skall samlas i aulan  

Avslutat Ingen svarsmottagare – 
anonymt klagomål 

200810  Klagomål gällande 
otydlig information 
om upprop i samband 
med skolstart HT20 
för programmet fordon 
och transport. Ej fått 
information hem-
skickad och kan ej 
logga in i de digitala 
systemen för att få 
information 

Informationen förtydligad 
och rektor informerad om 
synpunkten.  
 
 
Avslutat 

Rektor 

200827 Klagomål gällande 
matkösystem på Agne-
berg. Rasten går åt till 
att stå i kö till maten. 

Utökade lunchtider för 
elever på Agneberg.  
 
 
Avslutat

VC och rektor 

200918 Synpunkt gällande 
idrottsundervisning 
angående krav på 
klädsel.   

Synpunkten framförd till 
rektorer och idrottslärare. 
Ingen ytterligare åtgärd.  
 
Avslutat

rektorer 

200925 Synpunkt gällande 
parkeringsproblem 
Ådalsgatan Agneberg. 

Rektorer på Agneberg 
informerar personal. 

rektorer 
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Bilar parkerade på 
gata med parkerings-
förbud då Agnebergs 
parkering är full 

201001 Synpunkter gällande 
gymnasiearbete för 
musikelever på Sin-
clair. Elever är 
stressade över 
gymnasiearbetet, får ej 
tillräckligt med tid och 
saker som är trasiga 

Synpunkten framförd till 
personalen för åtgärd.  
 
Avslutat 

Rektor 

201008 Synpunkt gällande 
ungdomsparti som 
lockar väljare utanför 
skolan. Ifrågasätter 
lämpligheten att låta 
ett ungdomsparti stå 
utanför skola och 
locka väljare och dela 
ut dricka. 

Rektorer informerade.  
 
Aktivitet redan avslutad. 
Ingen åtgärd.  
 
Avslutat 

Rektorer 

201012  Synpunkt gällande 
skolförlagd under-
visning för gymnasiet. 
En oro över att studera 
på plats i skolan på 
grund av smittorisk.  

Svar att Folkhälso-
myndighetens 
rekommendationer följs 

FC svarat via mail 
201012 

201015  Frågor angående skol-
förlagd undervisning. 
Oro över att studera på 
plats i skolan på grund 
av smittorisken 

Svar att situationen följs och 
i samrådan med VGR 
smittskyddsläkare 

VC svarat i mail 201016

201029 Fråga angående 
skadad elevdator. 
Ifrågasätter 
faktura/ersättningskrav 
för skadad dator 

Svar med dokumentation, 
avtal samt bilder som visar 
på skyldighet att ersätta 

VC m.fl svarat via mail. 

2020-11-02 
 

Medborgare ifråga-
sätter lagligheten i 
beslutet att bedriva 
undervisningen för åk 
2 på gymnasiet på 
distans. 

Nämndsekreterare svarar att 
beslutet grundar sig i en 
delegation från huvud-
mannen.  

Nämndsekreterare 2020-
11-02 
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Beslutet överklagades 
till Förvaltningsrätten. 
Dom har inte 
meddelats än. 

201109  Synpunkter från lärare 
gällande trängsel på 
gymnasieskolan. Oro 
över att antalet elever i 
klassrummen är lika 
stor som innan 
pandemin 

Åtgärder enligt 
handlingsplan för 
gymnasieskolan. 

Mottagare (nämnds-
ledamot) lovat lyfta 
frågan i svar 201109 

201112 Fråga om distans-
undervisning på grund 
av covidfall. Ifråga-
sätter att skolan ej 
stängts i väntan på 
provsvar från sjuk 
elev. 

Åtgärder enligt 
handlingsplan för 
gymnasieskolan. 

VC 

2020-11-12 
 

Medborgare ifråga-
sätter underlag inför 
beslut om distans-
undervisning  

Svarades inget på detta  

201117 Ifrågasätter 
kommunens rutiner. 
Klagomålet rör er-
sättning för lunch vid 
distansundervisning 

Svar att kommunen inte ger 
matersättning vid distans-
undervisning.  

VC svarat via mail 
201118 

201120  Fråga gällande studier 
under coronapande-
min. Oro över att 
studera på plats på 
grund av trängsel både 
i skola och kollektiv-
trafik. 

Svar genom telefonsamtal 
om regeringens beslut och 
beskrivning av underlag till 
beslut som tagits. 

Ordföranden svarat via 
telefonsamtal 201123 

201123  Frågor gällande 
distansundervisning 
från lärare till ord-
förande. Ifrågasätter 
varför ej en varierad 
distansutbildning sker 
istället för att skicka 

Svar genom telefonsamtal 
och beskrivning av underlag 
till beslut som tagits. 

Ordföranden svarat via 
mail och tfn.samtal 
201123 
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hem både ettor och 
treor? 

201125  Fråga gällande 
praktiska moment i 
undervisning via 
distans. Önskan om att 
kunna åka till skolan 
för att göra praktiska 
moment. 

Åtgärder enligt 
handlingsplan för 
gymnasieskolan. 

rektor svarat via tfn 
201127 

Vuxenutbildningen  

Inga klagomål har lämnats till verksamheten.  
 
 

Sammanfattning 
Under perioden har ett relativt högt antal klagomål mottagits. I kommunen finns system 
för att lämna synpunkter och dessa kan både handla om klagomål, beröm, förslag eller 
andra typer av synpunkter. Dessa ska i första hand tas om hand av Kontaktcenter. 
Samtidigt finns det lagkrav i skollagen på att huvudmannen ska ha rutiner för att ta emot 
och utreda klagomål mot verksamheten. Detta betyder att förvaltningen behöver sortera 
i de ärenden som inkommer till Kontaktcenter för att bedöma om ärendet rör ett 
klagomål eller något annat. Förvaltningen har även rutiner för att hantera klagomål som 
lämnas direkt till verksamheterna. Visst administrativt arbete krävs sålunda för att 
kunna sammanställa redovisningen.  
 
Under de två tertialen har klagomål med koppling till pandemin dominerat. Trots att 
Vuxenutbildningen haft distansundervisning i samma omfattning som gymnasieskolan 
har dock inga klagomål inkommit till den verksamheten.  
 
Det finns även en del klagomål kopplade till organisation, lokaler och skolstruktur. 
Antalet klagomål som rör själva verksamheten är relativt få, vilket är positivt.   
 
 
Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 
Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 
Samtliga verksamhetskontor 
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