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Remiss - Revisionsrapport: Granskning av tillsynsansvar och
olaga intrång i förskola och skola
Grundskolenämndens beslut
Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen
Sammanfattning
På uppdrag av Huddinge kommuns revisorer har en extern revisionsfirma genomfört
en granskning av överlämnande av tillsynsansvar och intrång i förskola och
grundskola. För grundskolans del har syftet med granskningen varit att bedöma om
grundskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in i grundskolans
område.
Granskningen har genomförts på så sätt att revisorerna gjort oanmälda besök på
slumpmässigt utvalda grundskolor för att testa deras säkerhet beträffande besökare. I
samband med besöken har revisorerna därtill samtalat med personal som de har mött
på plats. Därtill har utbildningsdirektören samt verksamhetscheferna för grundskola
intervjuats efter genomförda skolbesök.
Resultaten från granskningen visar sammanfattningsvis att revisorerna under sina
besök kunde röra sig fritt på flertalet grundskolor utan att bli uppmärksammades
särskilt. Inte förrän dessa gav sig ”till känna” fick de frågor om sitt ärende. Inför och
efter det att revisorerna genomfört sina besök har för- och grundskolorna fått
möjlighet att skicka in skriftliga rutiner för besökare. I granskningen konstateras att
rutinerna inte finns dokumenterade på alla enheter
Överläggning
I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), verksamhetschef Ann-Karin Mäntylä och
biträdande grundskolechef Joakim Östling.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Akten
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Remiss - Revisionsrapport: Granskning av tillsynsansvar och
olaga intrång i förskola och skola
Förslag till beslut

Grundskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande till kommunstyrelsen

Sammanfattning

På uppdrag av Huddinge kommuns revisorer har en extern revisionsfirma
genomfört en granskning av överlämnande av tillsynsansvar och intrång i förskola
och grundskola. För grundskolans del har syftet med granskningen varit att
bedöma om grundskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in i
grundskolans område.
Granskningen har genomförts på så sätt att revisorerna gjort oanmälda besök på
slumpmässigt utvalda grundskolor för att testa deras säkerhet beträffande
besökare. I samband med besöken har revisorerna därtill samtalat med personal
som de har mött på plats. Därtill har utbildningsdirektören samt verksamhetscheferna för grundskola intervjuats efter genomförda skolbesök.
Resultaten från granskningen visar sammanfattningsvis att revisorerna under sina
besök kunde röra sig fritt på flertalet grundskolor utan att bli uppmärksammades
särskilt. Inte förrän dessa gav sig ”till känna” fick de frågor om sitt ärende. Inför
och efter det att revisorerna genomfört sina besök har för- och grundskolorna fått
möjlighet att skicka in skriftliga rutiner för besökare. I granskningen konstateras
att rutinerna inte finns dokumenterade på alla enheter.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun har givit en extern revisionsfirma i uppdrag att granska
huruvida grundskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in i
grundskolans område.
Sammanfattningsvis konstateras att revisorerna under sina besök kunde röra sig
fritt på flertalet grundskolor utan att bli uppmärksammades särskilt. Inte förrän
dessa gav sig till känna” fick de frågor om sitt ärende. Inför och efter revisorernas
besök har för- och grundskolorna fått möjlighet att skicka in skriftliga rutiner för
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mottagande av besökare. I granskningen konstateras att rutinerna inte finns
dokumenterade på alla enheter.
I granskningen görs bedömningen att grundskolan har rutiner för att förhindra
obehöriga att ta sig in på skolans område, men att rutinerna bör dokumenteras och
hur rutinerna efterföljs ska följas upp av huvudmannen.
Mot bakgrund av genomförd granskningen rekommenderar revisionen
grundskolenämnden att:
•

tillser att det på enheterna finns dokumenterade enhetsspecifika rutiner vid
obehörigt besök, som personalen har kännedom om 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 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.

Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att en granskning av
grundskolornas rutiner för att förhindra att obehöriga vistas i grundskolornas
lokaler. Förvaltningen ställer sig också bakom rekommendationen om att det ska
finnas dokumenterade enhetsspecifika rutiner för obehöriga på grundskolans
område och ämnar vidta åtgärder. Grundskoleavdelningen kommer under läsåret
2019/2020 att ta fram en grundrutin som varje enskild grundskola får komplettera
med enhetsspecifika rutiner. I denna grundrutin kommer även inrymning att ingå
samt hur personalen delges informationen. Biträdande verksamhetschef kommer
vid återkommande enhetsbesök att säkerställa att rutinen efterlevs. Därtill kommer
förvaltningen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet att årligen begära
in en kopia på denna rutin för att säkerställa att rutin finns och är uppdaterad.
Med start i juni genomför samtliga enheter som innefattar årskurserna 7-9
tillsammans med gymnasiet en utbildning i PDV, pågående dödligt våld. Under
utbildningen kommer det att genomföras övningar som innefattar inrymning och
agerande vid hotsituationer. Utbildningsinsatsen har redan inletts med en
förberedande utbildning för skolledare på berörda enheter.
Förvaltningen ställer sig även bakom rekommendationerna om att tillse att
enheterna har ändamålsenliga system för att identifiera besökare, se över
möjligheten till att ha ”säkra” låsta rum vid hotfulla situationer och att enheterna
minimerar antalet öppna passager. De två sistnämnda bedöms dock innefatta
ekonomiska investeringar på samtliga kommunala grundskolor. Ska föreslagna
rekommendationer genomföras behöver nämnden kompenseras för detta.
Förvaltningen ser vidare att det faktum att flera skolor har ”öppen” matsal dit
allmänheten också är välkommen försvårar.
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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.

Kerstin Andersson
Utbildningsdirektör

Anna-Karin Mäntylä
Verksamhetschef grundskola
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