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 Skolnämnden 

MISSIV 

Service- och tjänstegaranti 

INLEDNING 

Kommunfullmäktige har 2014-10-27, § 131, beslutat att service- och tjänstegaranti 

ska införas i Sala kommun.  

Ärendet 

En service- och tjänstegaranti är avsedd för företagens samt allmänhetens behov av 

service och är ett löfte om innehåll och kvalitet på den service som kan förväntas. 

Samtliga nämnder ska senast 31 maj 2015 anta service- och tjänstegarantier 

kopplade till verksamheten samt redovisa dessa till kommunfullmäktige. 

Övriga bakgrundsfakta/tjänstemännens yttrande 

Vad gäller Skolnämndens verksamhet är det i hög utsträckning reglerat i lag och 

andra författningar vilken service och vilka tjänster som ska levereras till barn och 

elever samt vilket innehåll och vilken kvalitet som kan förväntas. Undantaget är 

kulturskolan. 

Ett exempel på service- och tjänstegaranti som Skolnämnden har idag är den i 

Skollagen 4 kap. 8 § påbjudna klagomålshanteringen, http://www.sala.se/Skola-

forskola/Forbattringsforslag-och-klagomalshantering/  På denna hemsida står 

bland annat följande: 

HUR LÅNG TID TAR DET INNAN JAG FÅR SVAR? 

Inom tio arbetsdagar skall du få ett svar.  

Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva 

längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar 

meddelar vi dig orsaken till fördröjningen. 

I enlighet med detta exempel skulle Skolnämnden kunna besluta om generell 

servicegaranti i alla ärenden där allmänheten och företag kontaktar Barn och 

Utbildning. För allmänheten kan det vara ansökan om förskoleplats, inackorderings–

tillägg, studier vid komvux, SFI eller kulturskolan, för företag kan det gälla ansökan 

om att etablera fristående förskola.  Det skulle också kunna anses gälla elever och 

föräldrar i skolverksamheten vid kontakt med lärare och rektorer etc. 

I sammanhanget kan det nämnas att själva sättet att handlägga ärenden är det 

viktigaste för att man ska uppleva att man får god service.  

http://www.sala.se/Skola-forskola/Forbattringsforslag-och-klagomalshantering/
http://www.sala.se/Skola-forskola/Forbattringsforslag-och-klagomalshantering/


  

2 (2)  
  2013-02-20 

 

BARN OCH UTBILDNING 

 
 

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden, nu eller i 

framtiden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda ekonomiska konsekvenser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att införa generell servicegaranti inom Barn och Utbildning att allmänhet och 

företag inom tio arbetsdagar ska få sina ärenden handlagda eller få besked om 

när ärendet kan handläggas. 

att redovisa detta beslut för kommunfullmäktige. 

 
 


