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Remiss - Revisionsrapport: Granskning av tillsynsansvar och 
olagaintrång i förskola och skola  
 
Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar 
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunrevisionen. 

 
Sammanfattning 
Huddinge kommuns revisorer har gett en extern revisionsfirma i uppdrag att 
genomföra en granskning om huruvida överlämnandet av tillsynsansvaret mellan 
vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens förskolor 
samt om förskolorna har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in på förskolans 
område. Mot bakgrund av genomförd granskning bedömer revisorerna att 
överlämnandet av tillsynsansvaret genomförs på ett säkert sätt. Likväl bedömer 
revisorerna att förskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in på 
förskolans och skolans område, men att rutinerna bör dokumenteras samt hur 
rutinerna efterföljs bör följas upp av huvudmannen. 
 
Revisorerna lämnar förskolenämnden ett antal rekommendationer kopplat till 
granskat ansvarsområde. Förvaltningen ställer sig bakom rekommendationen om att 
säkra upp enhetsspecifika rutiner för överlämnandet av tillsynsansvaret och för 
obehöriga besök och ämnar vidta åtgärder för framtagande och uppföljning. 
Förvaltningen ställer sig även positiv till rekommendationerna kring att minimera 
öppna passager, ha ändamålsenliga system för besökare och säkrade rum vid hotfulla 
situationer men konstaterar att det inte ryms inom de ekonomiska förutsättningar som 
förskolenämnden erhållit för innevarande och kommande år, varför inga åtgärder 
kommer att kunna vidtas gällande dessa inom de närmsta åren. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C) och Sven Pernils (SD). 
 
Beslutet delges 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

  
 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

1 (3) 

 Datum Diarienummer 
 2019-06-18 FSN-2019/275.641 
 

 

HUDDINGE KOMMUN 
 
Postadress 

 
Besök Tfn 08-535 300 00 

 
  
 Huddinge kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
141 85 Huddinge 

Gymnasietorget 1 Tfn vxl 08-535 300 00 www.huddinge.se 

 

   
  

Handläggare  
Karolina Grip 
Verksamhetscontroller 
Karolina.Grip@huddinge.se 

Förskolenämnden  

Revisionsrapport: Granskning av tillsynsansvar och olaga 
intrång i förskola och skola - remissvar 

Förslag till beslut 
Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar 
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Huddinge kommuns revisorer har gett en extern revisionsfirma i uppdrag att 
genomföra en granskning om huruvida överlämnandet av tillsynsansvaret mellan 
vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens 
förskolor samt om förskolorna har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in 
på förskolans område. Mot bakgrund av genomförd granskning bedömer 
revisorerna att överlämnandet av tillsynsansvaret genomförs på ett säkert sätt. 
Likväl bedömer revisorerna att förskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att 
ta sig in på förskolans och skolans område, men att rutinerna bör dokumenteras 
samt hur rutinerna efterföljs bör följas upp av huvudmannen.  
Revisorerna lämnar förskolenämnden ett antal rekommendationer kopplat till 
granskat ansvarsområde. Förvaltningen ställer sig bakom rekommendationen om 
att säkra upp enhetsspecifika rutiner för överlämnandet av tillsynsansvaret och för 
obehöriga besök och ämnar vidta åtgärder för framtagande och uppföljning. 
Förvaltningen ställer sig även positiv till rekommendationerna kring att minimera 
öppna passager, ha ändamålsenliga system för besökare och säkrade rum vid 
hotfulla situationer men konstaterar att det inte ryms inom de ekonomiska 
förutsättningar som förskolenämnden erhållit för innevarande och kommande år, 
varför inga åtgärder kommer att kunna vidtas gällande dessa inom de närmsta 
åren. 

Beskrivning av ärendet 
Huddinge kommuns revisorer har gett en extern revisionsfirma i uppdrag att 
genomföra en granskning om huruvida överlämnandet av tillsynsansvaret mellan 
vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens 
förskolor samt om förskolorna har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in 
på förskolans område. 
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Mot bakgrund av genomförd granskning bedömer revisorerna att överlämnandet 
av tillsynsansvaret genomförs på ett säkert sätt. Likväl bedömer revisorerna att 
förskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in på förskolans och 
skolans område, men att rutinerna bör dokumenteras samt hur rutinerna efterföljs 
bör följas upp av huvudmannen. Revisionen rekommenderar därför 
förskolenämnden att:  

• Tillse att det på enheterna finns dokumenterade enhetsspecifika rutiner vid 
överlämning av barn på förskola samt obehörigt besök, som personalen 
har kännedom och följer. 

• Tillse att enheterna minimerar antalet öppna passager. 

• Tillse att enheterna har ändamålsenliga system för att identifiera besökare 
genom exempelvis besöksbrickor, anmälningsplikt eller liknande. 

• Tillse att förskolorna 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. 

Förvaltningens synpunkter 
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att en granskning har 
genomförts av tillsynsansvaret och rutiner kring obehöriga på förskolans område.  
Förvaltningen ställer sig bakom rekommendationen om att det ska finnas 
dokumenterade enhetsspecifika rutiner för överlämning och obehöriga på 
förskolans område och ämnar vidta åtgärder. Förskoleavdelningen kommer under 
läsåret 2019/2020 att ta fram en grundrutin som varje enskild förskola får 
komplettera med enhetsspecifika rutiner. I denna grundrutin kommer även 
inrymning att ingå samt hur personalen delges informationen. Förvaltningen 
kommer därefter att årligen begära in en kopia på denna rutin för att säkerställa att 
de finns och är uppdaterade.  
Förvaltningen ställer sig även bakom rekommendationerna om att ha 
ändamålsenliga system för att identifiera besökare, att minimera antalet öppna 
passager och att se över möjligheten till att ha ”säkra” låsta rum vid hotfulla 
situationer. De två sistnämnda bedöms dock innefatta ekonomiska investeringar 
(exempelvis nya dörrar, stängsel, inpasseringssystem och lås m.m.). Ska dessa 
föreslagna rekommendationer genomföras på ca 70 kommunala förskoleenheter 
behöver nämnden därmed kompenseras ekonomiskt för detta.  
Förvaltningen ämnar ta hänsyn till dessa rekommendationer i arbetet med att ta 
fram nämndens tematiska strategier för ny- och tillbyggnation samt renovering av 
förskolor i Huddinge kommun. 

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Vissa av rekommendationerna innefattar ekonomiska investeringar som inte 
bedöms inrymmas inom nämndens budgetförutsättningar för innevarande eller 
kommande år. Inga juridiska konsekvenser kan utrönas av rekommendationerna.  
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Kerstin Andersson 
Utbildningsdirektör 
 

  
  
 

 

 Susanne Fritz 
Verksamhetschef för förskolan 
 

 

Bilaga 
Remisshandlingar daterat 2019-04-17 

Beslutet delges 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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