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WOO UTBILDNINGSFoRVALTNINGEN 

Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Westerling Johan 	 2015-09-07 	UBN-2015-2367 

Utbildningsnamnden 

Rutin for anmalan av krankande behandling vid kommunal 
verksamhet, rutin for sko1k1agom5.1 enligt skollagen och rutin for 
forskolor som bedrivs pa entreprenad att anmala uppgifter om 
trakasserier och krankande behandling 
Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att 
faststalla rutin for anmalan om krankande behandling vid kommunal verksamhet, rutin for 
skolklagomal enligt skollagen och rutin fbr forskolor som bedrivs pa entreprenad att anmala 
uppgifter om trakasserier och krankande behandling. 

Sammanfattning 
Rutinerna underlattar for verksamheter att hantera arenden gallande skolklagomal och 
krankande behandling enligt skollagens hay. 

Arendet 
Kommunens organisationsfOrandringar medfor att rutiner maste uppdateras utiffan de 
forandringar som gjorts i organisationen. Att ha tydliga rutiner for hantering av krankande 
behandling och skolklagomal underlattar for verksamhetema och huvudmannen att fOlja 
skollagens hay. De nya rutinema har utarbetats utifran kommunens nya 
forvaltningsorganisation. 

Utbildningsforvaltningen 

Direktor 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besoksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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(*PIO UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 

Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Johan Westerling 	 2015-04-15 	UBN 2015-2367 

Rutin for anmalan av krankande behandling vid kommunal 
verksamhet 

Detta galler for: 
• Forskola 
• Forskoleklass 
• Grundskola 
• Grundsarskola 
• Fritidshem 
• Gymnasieskola 
• Gymnasiesdrskola 
• Annan pedagogisk verksamhet 

ANMALAN OM KRANKANDE BEHANDLING enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

Skyldighet att anmala, utreda och vidta atgarder mot krankande behandling 

Enligt 6 kap.10 § skollagen (2010:800) är en larare, forskolldrare eller annan personal, som 
far kannedom om aft ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt for krankande behandling i 
samband med verksamheten, skyldig aft anmdla detta till forskolechefen eller rektom. En 
forskolechef eller rektor som far kdnnedom om aft ett barn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt for krdnkande behandling i samband med verksamheten är skyldig aft anmdla detta till 
huvudmannen. Huvudmannen är skyldig aft skyndsamt utreda omstandigheterna kring de 
uppgivna krankningarna och i forekommande fall vidta de &Order som skdligen kan kravas 
for aft forhindra krdnkande behandling i framtiden. 

Forsta stycket forsta och andra meningama ska tilldmpas pa motsvarande salt om ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit utsatt for trakasserier eller sexuella trakasserier pa sat som avses i 
diskrimineringslagen (2008:567). Det vill saga, skyldighet for all personal aft anmdla till 
forskolechef, rektor etc. samt forskolechefs/rektors skyldighet aft anmdla till 
utbildningsndmnden. Bestammelser om utrednings- och atgdrdsskyldigheter finns i 2 kap. 7 § 
diskrimineringslagen. 

For verksamhet som avses i 25 kap. och for fritidshem som inte är integrerade med en 
forskole- eller skolenhet galler forsta och andra styckena for den personal som huvudmannen 
utser. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsfdrvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Rutin 
Chef kommunal forskola, grundskola eller gymnasieskola tar emot anmalan for 
huvudmannens rakning. Forskolechef, rektor eller motsvarande ledningsfunktion har ansvar 
aft skyndsamt utreda och vidta atgarder i arenden. 

Ar anmalan riktat mot enhetens chef lyfts handlaggningen till narmast overordnad chef. 
Anmalan till huvudmannen Ors genom registrering i kommunens dokument- och 
arendehanteringssystem, DokA, via registrator. Ansvariga for anmalan och utredning Ors 
som handlaggare i arendet. All dokumentation i arendet laggs in i kommunens dokument- och 
arendehanteringssystem. Enheten for uppfoljning och analys ansvarar for aft en 
sammanstallning och redovisning Ors till utbildningsnamnden 2 ggr/ar i samband med 
bokslut och delarsbokslut men ocksa da namnden sa. began 

Handlaggning vid anmalan fran personalkardnadshavare/elev via verksamhet om 
krankande behandling 

• Anmalan inkommer till forskolechef/ rektor eller motsvarande ledningsfunktion. 
• Ansvarig chef anmaler till huvudman genom aft skicka anmalan for registrering och 

diarieforing till registrator, samt meddela chef for berord skolfoun. 
• Chefen utreder skyndsamt, vidtar atgarder, foljer upp och aterrapporterar 

dokumentationen och avslut av arendet till enheten for uppfoljning och analys. 
• Registrator avslutar arendet i dokument- och arendehanteringssystemet. 

Handlaggning av anmalan om krankande behandling som lamnas av barn, elev eller 
vardnadshavare eller motsvarande via www.uppsala.se  eller inkommer pa annat satt 

• Webbformular landar i utbildningsnamndens officiella brevlada, via post hos 
registrator. 

• Registering sker i dokument- och arendehanteringssystemet av registrator. 
• Anmalan vidareformedlas till ansvarig — forskolechef, rektor, chef annan pedagogisk 

verksamhet med kopia till chef kommunal forskola, grundskola eller gymnasieskola 
och utredare, enheten for uppfoljning och analys. 

• Registrator bekraftar till anmalaren aft anmalan inkommit och uppger namn och 
kontaktuppgifter pa ansvarig utredande chef 

• Ansvarig chef, rektor eller forskolechef utreder skyndsamt, vidtar atgarder, foljer upp 
med alla inblandade och aterrapporterar dokumentationen till enheten for uppfoljning 
och analys. 

• Registrator avslutar arendet i dokument- och arendehanteringssystemet. 

Dokumentstod 
Lank till webbformular for anmalan finns pa webbplats www.uppsala.se, lankar ska finnas pa 
samtliga hemsidor for pedagogisk verksamhet. Broschyr med anmalningsblankett ska finnas 
pa samtliga enheter. 
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Information och blanketter for anmalan, utredning och uppfoljning, samt mall for plan mot 
diskriminering och krankande behandling finns pa kommunens intranat (Insidan). 

Plan mot diskriminering och krankande behandling 
Ovanstaende rutiner skall ocksà finnas beskrivna i enhetemas planer mot diskriminering och 
krankande behandling enligt skollagen 6 kap. 8 §. Huvudmannen ska se till aft det varje ar 
upprattas en plan med en oversikt Over de atgarder som behovs for aft forebygga och 
forhindra krankande behandling av barn och elever. Planen ska innehalla en redogorelse for 
vilka av dessa &Order som ska paborjas och/eller genomforas under det kommande aret. En 
redogorelse for hur de planerade atgarderna har genomforts ska tas in i efterfoljande ars plan. 

Det skall aven finnas likabehandlingsplaner i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567). 
Den plan som upprattas enligt utbildningsforvaltningens mall är plan mot diskriminering och 
krankande behandling. 

Implementering 
Chef kommunal forskola, grundskola och gymnasieskola ansvarar fsor aft ansvar, skyldigheter 
och rutinema är kanda och foljs av forskolechefer, rektorer och chefer for annan pedagogisk 
verksamhet. 

Dessa chefer informerar i sin tur sina medarbetare om deras skyldigheter och rutinema runt 
anmalan samt informerar barnielever/vardnadshavare om ratten aft Ora anmalan om 
krankande behandling. Informationen ska ges pa flera olika sail via webb, i broschyrfonn 
samt vid informationsmoten och forum for samrad och information. 

For aft dessa rutiner ska fungera kravs aft samtliga chefer ges behorighet i dokument- och 
arendehanteringssystemet. 

Utredare, enheten fiir uppfoljning och analys 
Sarskild handlaggare finns pa enheten for uppfoljning och analys for aft vara behjalplig vid 
lokala utredningar och nar det begars in yttranden fran Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet (BEO) och Diskrimineringsombudsmannen (DO). Handlaggaren granskar 
dokumentationen och sammanstaller rapporter for redovisning till utbildningsnamnden. 
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upPlaluf, UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 

Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Johan Westerling 	 2015-05-26 	UBN 2015-2367 

Rutin for skolklagomal enligt skollagen 

Detta galler for: 
• Forskola 
• Forskoleklass 
• Grundskola 
• Grundsdrskola 
• Fritidshem 
• Gymnasieskola 
• Gymnasiesdrskola 
• Annan pedagogisk verksamhet 

SKOLKLAGOMAL enligt Skollagen, SFS 2010:800 

I Skollagens 4 kap. 8 §, Kvalitet och inflytande, regleras aft huvudmannen ska ha rutiner for 
aft ta emot och utreda klagomdl mot utbildningen. Det overldmnas till huvudmannen aft 
bestamma hur klagomdlshanteringen ska organiseras och hur information om 
klagomdlsrutinerna ska lamnas. Rutinerna ska vara skriftliga och rikta sig saval till 
huvudmannens in-terna organisation som till barn, elever, vardnadshavare och andra som vill 
lamna klagomdl. Huvudregeln är aft klagomal i forsta hand bor ldmnas till ansvarig rektor, 
forskolechef eller motsvarande ledningsfunktion vid fritidshemmet, samt chef for annan 
pedagogisk verksamhet* for aft darefter slussas vidare till huvudmannen. Information om 
klagomalsrutinerna ska lamnas pa sadant sat aft de blir kanda for dem som vill ldmna 
klagomdl. Exempelvis via huvudmannens hemsida eller i riktad information i samband med 
lasksstarten. 

*Skollagen 25 kap. 8 § 

Rutin 
Forskolechef, rektor eller motsvarande ledningsfunktion har ansvar aft ta emot, utreder och 
vidtar eventuella dtgarder i drenden. 

Ar anmdlan riktat mot enhetens chef lyfts handldggningen till narmast overordnad chef. 

Anmdlan till huvudmannen Ors genom registrering i kommunens dokument- och 
drendehanteringssystem, DokA, via registrator. Ansvariga for anmdlan och utredning Ors 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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som handlaggare i arendet. All dokumentation i arendet laggs in i kommunens dokument- och 
arendehanteringssystem. Enheten fdr uppfoljning och analys ansvarar fOr att en 
sammanstallning och redovisning Ors till utbildningsnamnden 2 ggriar i samband med 
bokslut och delarsbokslut men ocksa da namnden sa began 

Handlaggning av skolklagomal som lamnas via verksamhet 

• Anmalan inkommer till forskolechef/ rektor eller motsvarande ledningsfunktion. 
• Ansvarig chef anmaler till huvudman genom att skicka anmalan for registrering och 

diarieforing till registrator. 
• Chefen utreder, vidtar atgarder, foljer upp och aterrapporterar dokumentationen och 

avslut av arendet till enheten for uppfoljning och analys. 
• Registrator avslutar arendet i dokument- och arendehanteringssystemet. 

Handlaggning av skolklagomal som lamnas av barn, elev eller vardnadshavare eller 
motsvarande via www.uppsala.se  eller inkommer pa annat satt 

• Webbformular landar i utbildningsnamndens officiella brevlada, via post hos 
registrator. 

• Registering sker i dokument- och arendehanteringssystemet av registrator. 
• Anmalan vidareformedlas till ansvarig — forskolechef, rektor, chef annan pedagogisk 

verksamhet med kopia till chef kommunal forskola, grundskola eller gymnasieskola 
och utredare, enheten for uppfoljning och analys. 

• Registrator bekraftar till anmalaren aft anmalan inkommit och uppger namn och 
kontaktuppgifter pa ansvarig utredande chef 

• Ansvarig chef, rektor eller forskolechef utreder, vidtar atgarder, foljer upp med alla 
inblandade och aterrapporterar dokumentationen till enheten for uppfoljning och 
analys. 

• Registrator avslutar arendet i dokument- och arendehanteringssystemet. 

Dokumentstod 
Lank till webbformular for klagomal/synpunkter finns pa webbplats www.uppsala.se, lankar 
ska finnas pa samtliga hemsidor for pedagogisk verksamhet. Broschyr med 
anmalningsblankett ska finnas pa samtliga enheter. 
Information och blanketter for anmalan, utredning och uppfoljning finns pa kommunens 
intranat (Insidan). 



Week. UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 

Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Johan Westerling 	 2015-05-26 	UBN 2015-2367 

Rutiner for forskolor som bedrivs pa entreprenad att anmala 
uppgifter om trakasserier eller krankande behandling 
huvudmannen 

ANMALAN OM KRANKANDE BEHANDLING enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

Skyldighet att anmala, utreda och vidta itgarder mot krankande behandling 

Enligt 6 kap.10 § skollagen (2010:800) är en ldrare, forskollarare eller annan personal, som 
far kannedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt for krankande behandling i 
samband med verksamheten, skyldig att anmdla detta till forskolechefen eller rektom. En 
fdrskolechef eller rektor som far kannedom om all ett barn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt for krankande behandling i samband med verksamheten är skyldig all anmdla detta till 
huvudmannen. Huvudmannen är skyldig all skyndsamt utreda omstandigheterna kring de 
uppgivna krankningarna och i forekommande fall vidta de atgarder som skdligen kan kravas 
for all forhindra krankande behandling i framtiden. 

Forsta stycket forsta och andra meningama ska tillampas pa motsvarande sat om ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit utsatt for trakasserier eller sexuella trakasserier pa sat som avses i 
diskrimineringslagen (2008:567). Det vill saga, skyldighet for all personal all anmdla till 
forskolechef, rektor etc. samt forskolechefs/rektors skyldighet all anmdla till entreprenoren 
och utbildningsnamnden. Bestammelser om utrednings- och atgardsskyldigheter finns i 2 kap. 
7 § diskrimineringslagen. 

Utbildningsnamnden är huvudman fcir forskolor som bedrivs pa entreprenad i Uppsala 
kommun. Verksamheten i forskolor som bedrivs pa entreprenad regleras enligt avtal. 

Enligt avtal ska entreprenoren bland annat: 
- tillhandhalla fOrskoleverksamhet i enlighet med skollagen, ldroplanen (Lpf6 98) och 

kommunala styrdokuments krav, 
- ha plan mot diskriminering och krankande behandling, 
- ha ineidentrapportering, 
- ha rutin for lokal synpunkts- och klagomalshantering, i vilken ska framga var och till 

vem den enskilde kan vanda sig for all ldmna synpunkter pa verksamheten, och 
- bitrada bestallaren vid uppfoljningar och utvarderingar och kvalitetskontroll 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsfOrvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Foljande rutiner ska ses som preciseringar av gallande avtal. 

Rutiner for anmalan 

1. Personal pa forskolan som far kannedom om eller miss-tanker aft trakasserier eller 
krankande behandling har skett, eller som mottar uppgifter om aft trakasserier eller 
krankande behandling kan ha intraffat, ska omedelbart anmala detta till 
forskolechefen. 

2. Entreprenor som, frail annat hall an fran forskolechefen, far kannedom om eller sjalv 
miss-tanker aft trakasserier eller krankande behandling har skett, eller som mottar 
uppgifter om aft trakasserier eller krankande behandling kan ha intraffat, ska 
omedelbart se till aft uppgifterna overlamnas till forskolechefen. 

3. FOrskolechef som far kannedom om eller misstanker aft trakasserier eller krankande 
behandling har skett, eller som mottar uppgifter om aft trakasserier eller krankande 
behandling kan ha intraffat, ska omedelbart anmala detta till entreprenoren samt till 
enheten for uppfoljning och analys — chef Writ Gunneriusson-Karlstrom. 

4. Enheten for uppfoljning och analys utreder pa utbildningsnamndens uppdrag anmalan 
och ansvarar for aft relevanta och nodvandiga atgarder vidtas pa forskolan. 

Anmalan till huvudmannen Ors genom registrering i kommunens dokument- och 
arendehanteringssystem, DokA, via registrator. Ansvarig for anmalan och utredning Ors som 
handlaggare i arendet. All dokumentation i arendet laggs in i kommunens dokument- och 
arendehanteringssystem. Enheten for uppiciljning och analys ansvarar for aft en 
sammanstallning och redovisning Ors till utbildningsnamnden 2 ggr/ar i samband med 
bokslut och delksbokslut men ocksa dà namnden sa. began 

Handlaggning vid anmalan frail personal/vardnadshavare via verksamhet om 
krankande behandling 

• Anmalan inkommer till forskolechef. 
• Forskoleehefen anmaler till huvudman genom aft skicka anmalan fOr registrering och 

diarieforing till enheten for uppfoljning och analys. 
• Enheten fOr uppfoljning och analys utreder skyndsamt, vidtar atgarder, foljer upp och 

aterrapporterar dokumentationen och avslut av arendet. 
• Registrator avslutar arendet i dokument- och arendehanteringssystemet. 
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Bilaga — Forteekning over fOrskolor som bedrivs pi. entreprenad i Uppsala 
kommun 

Forskola Entreprenor 
Solskenets forskola C-foretaget yard och omsorg 
Tallens forskola C-foretaget yard och omsorg 
Bullerbyns forskola C-foretaget yard och omsorg 
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