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Bakgrund 

Målet är att förebygga fel och brister, utveckla verksamheten och identifiera nya och ej 
tillgodosedda behov.  

Samtliga inom vård- och omsorgsförvaltningen ska: 

• informera brukare om på vilka sätt synpunkter och klagomål kan lämnas (stadens 
hemsida, blankett, e-post, telefon, muntligt, brev). 

• förmedla att synpunkter och klagomål är välkomna. 
• uppmana den som lämnar muntliga synpunkter/klagomål att själv skriva in dem via 

Mölndals stads hemsida. Vill vederbörande ha hjälp ska den som tar emot 
synpunkten/klagomålet registrera det via hemsidan.  

• vid inkommen skriftlig synpunkt/klagomål, brevledes, skicka till kontaktcenter, via 
internpost. 

 

Kontaktcenter  

Kontaktcenter/kansli 
Synpunkter registreras av Kontaktcenter som fördelar dem till rätt specialistgrupp. Även vård- 
och omsorgsförvaltningens kansli kan registrera synpunkter. Inkomna synpunkter kan skickas 
per mejl till kontakt@molndal.se eller via internpost till Kontaktcenter, Stadshuset. Om 
synpunkterna innehåller brukaruppgifter eller andra känsliga uppgifter får de antingen skickas 
med internpost till Kontaktcenter/kansli, läggas i sekretessmapp till kansli (finns för 
verksamhetschefer och SAS/MAS/MAR) eller skannas till kansli via anslutna skrivare. 
 
Synpunkter ska besvaras inom fem arbetsdagar. För synpunkter som inte markerats som 
besvarade i Artvise inom fem dagar skickas en automatisk påminnelse per mejl till ansvarig 
handläggares chef.  
 
Om en synpunkt skickat till fel specialistgrupp/handläggare kan man i Artvise välja ”Åter till 
arbetsgrupp” så skickas ärendet tillbaka till Kontaktcenter och då kan man ange i ett 
meddelandefält varför man skickar tillbaka ärendet. 

 

 

 

mailto:kontakt@molndal.se
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Ansvarig handläggare 

Ansvarig handläggare = alla som har ansvar för en verksamhet som berörs av en synpunkt 
eller klagomål.  
 

• Ansvarig handläggare som är frånvarande, måste, relaterat till svarstid inom 5 
arbetsdagar, meddela Kontaktcenter om en ersättare. Detta görs genom att mejla 
kc.drift@molndal.se. Vid chefsbyte tar nya chefen över ansvaret för registrerade 
synpunkter och klagomål som inte är avslutade. 

• Ansvarig handläggare besvarar synpunkt/klagomål och gör vid behov en utredning 
samt fattar eventuellt beslut om åtgärder (ansvarig handläggare gör även en 
bedömning om det ska rapporteras en avvikelse). 

• Ansvarig handläggare ger ett svar till synpunktslämnaren via Artvise, inom fem 
arbetsdagar från det att synpunkt/klagomålet kommit in. Om en synpunkt kräver 
längre handläggningstid än fem arbetsdagar ska detta förklaras i återkopplingen till 
synpunktslämnaren. 

• Ansvarig handläggare återkopplar färdigställd utredning innehållande beslut och 
eventuella åtgärder till synpunktslämnaren när ärendet är avslutat.  

• Ansvarig handläggare registrerar svar och eventuella andra handlingar, som t ex 
utredning, i Artvise, anger att ”Kund” är besvarad samt avslutar ärendet.  

• Ansvarig handläggare ska kontinuerligt använda inkomna synpunkter och klagomål 
som underlag för att förebygga fel och brister och utveckla verksamheten.  

• Ansvarig handläggare ansvarar för att analysera registrerade synpunkter och 
klagomål. Manual finns för att söka fram alla ärenden i Artvise under en viss period. 
Ansvarig handläggare ska regelbundet arbeta med förbättringsarbete utifrån 
registrerade synpunkter- och klagomål.  

 

SAS, MAR och MAS  

• SAS, MAR och MAS redovisar statistik och analys av synpunkter/klagomål i 
patientsäkerhetsberättelse och brukarsäkerhetsberättelse för helår.  
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Lathund för att ta fram statistik 

 

  

Användbara länkar 

• E-formulär för att lämna synpunkter och felanmälan på Mölndals stads hemsida 
• Information om synpunkter och klagomål på vård och omsorg på Mölndals stads 

hemsida 

Styrdokument 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

• Stadens anvisning för synpunkter och klagomål 
 

https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-och-paverkan/synpunkter-och-felanmalan.html
https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-och-paverkan/synpunkter-och-felanmalan/synpunkter-och-klagomal-pa-vard-och-omsorg.html
https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-och-paverkan/synpunkter-och-felanmalan/synpunkter-och-klagomal-pa-vard-och-omsorg.html
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/Ledningssystem/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/Ledningssystem/
https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-och-paverkan/synpunkter-och-felanmalan/synpunkter-och-klagomal-pa-vard-och-omsorg.html

