Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2019

Revisorerna i Huddinge kommun informerar
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

Granskning av tillsynsansvar och olaga intrång i förskola
och skola
Granskningens inriktning

Rekommendationer

KPMG har av Huddinge kommuns revisorer
fått i uppdrag att bedöma om överlämnandet av
tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och
personal genomförs på ett säkert sätt vid
kommunens förskolor. Granskningen har även
syftat till att bedöma om förskolan och skolan
har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig
in på förskolan och skolans område. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för 2019.

Mot bakgrund av vår granskning
rekommenderar vi att Förskolenämnden och
Grundskolenämnden:

Iakttagelser och slutsatser
I granskningen framkommer att det vid
förskolor och skolor finns rutiner för att ta
emot och lämna tillbaka barn. Rutinerna är
anpassade till respektive enhets förutsättningar
och på vissa enheter är rutinerna
dokumenterade. Rutinerna är inte
kvalitetssäkrade på huvudmannanivå.
Vidare visar granskningen på att förskolor och
skolor generellt sett inte har dokumenterade
rutiner för hantering av obehöriga besökare.
Vid oanmälda besök gjorda av KPMG AB har
förskolor generellt sett uppmärksammat och
hanterat obehöriga besökare mer konsekvent
än vad grundskolor gjort. Vissa enheter har
flera öppna passager och framförallt
grundskolor är relativt ”öppna” för
allmänheten. Denna typ av öppenhet påverkar
såväl kontroll som säkerhet kring vilka
personer som passerar enheterna. Med
undantag för en grundskola har samtliga föroch grundskolor rutiner för hot- och
våldssituationer. Alla enheter som har en rutin
har även dokumenterat rutinen. Vissa
förskoleenheter har diskuterat hur inrymning
vid enheterna skulle kunna gå till. Inrymning
har inte övats.

•

•
•

•

Tillser att det på enheterna finns
dokumenterade enhetsspecifika rutiner
för överlämning av barn på förskola
samt obehörigt besök, som personalen
har kännedom och följer.
Tillser att enheterna minimerar antalet
öppna passager.
Tillser att enheterna har
ändamålsenliga system för att
identifiera besökare genom exempelvis
besöksbrickor, anmälningsplikt eller
liknande.
Tillser att för- och grundskolorna ser
över möjligheterna till ”säkra” låsta
rum om en hotfull situation skulle
uppstå samt att det finns en fastställd
och känd rutin som personalen med
lämpliga intervaller får öva inrymning
utifrån.

Revisionens skrivelse har överlämnats till
Förskolenämnden och Grundskolenämnden,
2019-04-23, för yttrande tillsammans med
KPMGs rapport.
För ytterligare information, kontakta
revisionens ordförande Eva-Li Prades Eriksson
tel. 070–661 23 60

