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Rutin för hantering av synpunkter och klagomål 

 

 
 
BAKGRUND 
I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, beskrivs kravet på rutiner för att hantera 
olika former av avvikelser. Det ska bl a finnas rutiner för att hantera och rapportera lex Sarah, lex Maria 
och risk för vårdskador (se särskilda rutiner). Det ska också finnas rutiner för att samla in och använda 
synpunkter och klagomål från  
 

1. Vård- och omsorgstagare och deras närstående 
2. Personal  
3. Vårdgivare 
4. De som bedriver socialtjänst 
5. De som bedriver verksamhet enligt LSS 
6. Myndigheter 
7. Föreningar och andra organisationer och intressenter 

 
SYFTE 
Syftet med rutinen för synpunkter och klagomål är få kännedom om eventuella avvikelser från de krav 
och mål som gäller för brukarna i verksamheten, identifiera nya eller ej tillgodosedda behov samt 
utveckla verksamheten ur ett brukarperspektiv 
 
VAD 
Mottagna synpunkter och klagomål ska utredas. Det ska leda till att den som bedriver verksamheten ska 
kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser i verksamheten, dvs. att kontrollera följsamhet till 
lagstiftning och föreskrifter.  
 
VEM 

- Alla medarbetare har ansvar för att ta emot och dokumentera synpunkter och klagomål. 
Dokumentationen görs på särskild avsedd blankett 

 
- Enhetschef/verksamhetschef ansvarar för att åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål i 

den egna verksamheten 
 

- Enhetschef/verksamhetschef ansvarar för att utreda vad synpunkten eller klagomålet gäller 
 

- Enhetschef/verksamhetschef dokumenterar åtgärder som gjorts med anledning av synpunkten 
eller klagomålet 

 
- Verksamhetschef/sektorschef ansvarar för att årlig redovisning sker i form av en 

kvalitetsberättelse till sociala utskottet och kommunstyrelsen 
 
HUR 

- Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt 
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- Synpunkter och klagomål ska dokumenteras skriftligt. Det kan göras av den enskilde via 
kommunens hemsida eller på särskild blankett. När synpunkt och klagomål lämnas muntligt är 
det viktigt att förklara att det dokumenteras av den som mottagit det och varför.  

 
- Synpunkten/klagomålet som lämnats muntligt ska läsas upp för den som lämnat det för 

godkännande. 
 

- Blanketten lämnas till enhetschef/verksamhetschef för utredning och åtgärd  
 

- Den som klagat/lämnat synpunkter ska om så önskas informeras om vidtagna åtgärder av 
enhetschef  

 
UPPFÖLJNING 

- Synpunkter och klagomål ska användas i enhetens/verksamhetens förbättringsarbete. 
Uppföljning sker på arbetsplatsträffar. 

 
- Synpunkter och klagomål följs upp i verksamheternas ledningsgrupper i samband med 

tertialuppföljning i syfte att identifiera mönster och förbättringsområden. 
 

- Synpunkter och klagomål sammanställs i den årliga kvalitetsberättelsen och redovisas i sociala 
utskottet och kommunstyrelsen. 

 
 
 
 
 


