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Utgångspunkter 
Det ska vara enkelt för eleverna att framföra synpunkter och klagomål. 
Alla som framför synpunkter eller klagar ska bemötas på ett 
respektfullt sätt med vänlighet, snabbhet, korrekt information, 
begriplighet och likvärdighet. 
Att aktivt fråga efter, systematiskt samla in, dokumentera och 
analysera synpunkter och klagomål är ett sätt att stärka 
medborgarperspektivet, utveckla verksamheten, förbättra rutiner och 
arbetssätt samt åtgärda och undvika upprepningar av fel och brister. 

Rutiner kring hantering av klagomål  
Egen regi följer förvaltningens rutiner som finns på Intranätet 
”Riktlinjer och rutiner för hantering för synpunkter och klagomål inom 
AMF”. 
Upphandlad verksamhet följer sin organisations rutiner som ska vara 
förenliga med utgångspunkterna enligt ovan samt vara väl kända för 
stadens elever (Skollagen 4 kap § 8). 

Definitioner  
Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte 
uppfyller krav och förväntningar. Ett klagomål är alltid av negativ 
karaktär och kräver en aktiv åtgärd. Ett klagomål kan framföras såväl 
skriftligt som muntligt.  Det ska redovisas enligt rubrikerna nedan. 

o Bemötande: Rör klagomål om bemötande av olika slag, både 
från personal och andra elever.  

o Tillgänglighet: Rör klagomål som handlar om tillgänglig miljö, 
information eller service. 

o Innehåll: Rör klagomål som handlar om bedömning, utförande, 
individanpassning, organisation eller regelverk. 

o Diskriminering/Kränkande behandling: 
En kränkningsutredning ska göras skyndsamt och anmälas 
enligt till nämnden (6 kap, § 10). Om någon får kännedom om 
att en elev anser sig blivit utsatt ska rektor på upphandlad 
verksamhet ta kontakt med sin kontaktrektor för rådgivning 
och hjälp avseende ärendeanmälan till nämnden. 

Arbetsmarknadsförvaltningen  
Vuxenutbildning Stockholm  

Box 10014 
121 26 Stockholm-Globen 
Telefon 08-508 35 455 
anna.sundbom@stockholm.se 
stockholm.se 

https://intranat.stockholm.se/Sidor/2014/11/Kvalitetsgarantier/#Hantering-av-synpunkter-och-klagomal-1
https://intranat.stockholm.se/Sidor/2014/11/Kvalitetsgarantier/#Hantering-av-synpunkter-och-klagomal-1
https://stockholm.se
mailto:anna.sundbom@stockholm.se
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Redovisning av  antal inkomna klagomål  

Skolenhet:   

2021 Bemötande Tillgänglighet Innehåll 
Diskriminering/ 

Kränkande 

behandling 

Januari 
Februari 

Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 

Augusti 
September 
Oktober 

November 
December --- --- --- ---
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