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1 Sammanfattning 
På uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun har vi genomfört en granskning av 
besökssäkerhet och skalskydd inom för- och grundskola. Syftet med granskningen är 
att bedöma om överlämnandet av tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och 
personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens förskolor. Granskningen syftar 
även till att bedöma om för- och grundskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att 
ta sig in i på deras område. 
Inom ramen för granskningen har vi genomfört oanmälda besök på slumpmässigt 
utvalda förskolor och grundskolor för att ”testa” deras säkerhet beträffande besökare. I 
samband med besöken har vi samtalat med personal som vi har mött. 
Förvaltningschefen har intervjuats efter genomförda förskole- och skolbesök. Efter 
besöken har vi vid behov kontaktat förskolechef eller rektor för ytterligare information 
och/eller dokumentation.  
Genom granskningen har vi kunnat konstatera att samtliga förskolor har rutiner 
gällande överlämnandet av tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och personal. Vid 
inskolning ska vårdnadshavarna fylla i ett formulär med uppgifter om barnet och vem, 
utöver vårdnadshavarna som får hämta barnet. Rutinerna finns dokumenterade på 
samtliga enheter. Enligt rutinerna ska personalen vara uppmärksam på om obehöriga 
rör sig på förskolans område och fråga personer som de inte känner igen angående 
ärendet på området.  
Vidare framgår vid samtalen att en av de fyra besökta grundskolorna har rutiner som 
innebär att besökare ska anmäla sig i receptionen och där hämta en besöksbricka för 
att det tydlig ska framgå att man är besökare. Förfarandet är dock otydligt för 
besökaren, eftersom detta inte framgår vid entrédörrarna. Vid hälften av besöken på 
grundskolorna kunde vi röra oss fritt utan att någon i personalen uppmärksammade 
oss särskilt. På resterande skolor fick vi frågan om vårt ärende utan att vi själva tog 
initiativ till kontakt. På förskolorna uppmärksammades vi nästan omedelbart och på en 
förskola hänvisades vi till enhetschef. Dock kan vi notera att det går att komma in via 
entrén utan att detta noteras. Endast på en av samtliga besökta enheter kontrollerades 
legitimation. Enheternas rutiner innebär att personalen ska vara uppmärksam på 
personer som de inte känner igen och fråga om dess ärende. Genom våra besök kan 
vi konstatera att rutinerna endast till viss del följs.  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att överlämnandet av tillsynsansvaret mellan 
vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens förskolor. 
Det finns goda riktlinjer och rutiner för överlämnandet av tillsynsansvaret. Vidare finns 
riktlinjer och instruktioner för externa besök och vid hot- och våldssituationer. Dock 
efterföljs inte alltid dessa riktlinjer vid exempelvis besök.  
Vi anser att förskolorna bör överväga att installera någon form av dörrsignal som gör 
att personalen tydligt hör när inträde i enhetens lokaler sker. Detta i syfte att förhindra 
att personer rör sig i byggnaden utan personalens vetskap 
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Vi kan även konstatera att alla enheter inte har upprättat enhetsspecifika rutiner för hot 
och våld i enlighet med instruktionen för riskbedömning. Vi vill poängtera att det är 
viktigt att enheterna gör egna riskbedömningar utifrån enhetens miljö och omgivning.   
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att: 

- Säkerställa att befintliga rutiner efterlevs samt säkerställa att regelbundna 
uppföljningar av rutinerna genomförs (intern kontroll). 

- Tillse att enheterna upprättar enhetsspecifika handlingsplaner/rutiner vid hot- 
och våldssituationer. 

- Säkerställa att riskbedömningar genomförs gällande antalet öppna ingångar till 
enheterna och tillse att åtgärder vidtas vid behov.  

- Tillse att förvaltningen överväger installation av dörrsignal på entré/ytterdörrar 
på kommunens förskolor. 
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2 Bakgrund 
KPMG har av Vetlanda kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning 
av besökssäkerhet och skalskydd inom förskola och grundskola. Revisorerna har i sin 
riskanalys identifierat detta som ett riskområde mot bakgrund av det i Sverige har 
inträffat händelser av allvarlig karaktär där obehöriga har kunnat gå in på förskola och 
skola, även om det är ytterst ovanligt.  
Förskolor och skolor i Sverige är relativt öppna men skolan är ingen allmän plats. 
Därför behövs rutiner för externa besökare. Personalen har ansvar för barn och elever 
under deras skoldag.  
I Skollagens 5 kapitlet Trygghet och studiero lyfts arbetsmiljön fram i §§ 3 och 4. I § 3 
står det specifikt att alla elever skall tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet 
och studiero. I § 4 hänvisar skollagen till arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen stipulerar 
att åtgärder skall vidtas för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall. 
I 6 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken regleras vårdnadshavarnas ansvar för barnens 
personliga förhållanden och behov. När barn överlämnas i förskola och skola övergår 
ansvaret för tillsyn av dem från vårdnadshavarna till personal. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om överlämnandet av tillsynsansvaret mellan 
vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens förskolor. 
Vidare syftar granskningen till att bedöma om förskolan och skolan har rutiner för att 
förhindra obehöriga att ta sig in i förskolans och skolans område. 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

- Har förskoleenheterna rutiner för mottagande och hämtning av barn?  
- Har enheterna rutiner för externa besökare? 
- Är befintliga rutiner och föreskrifter dokumenterade? 
- Vilket skalskydd har enheterna för att skydda sig från inbrott? 
- Hur hanteras hotfulla situationer? 
- Vilka riskbedömningar och uppföljningar görs av verksamheten avseende 

granskningsområdet? 
Granskningen omfattar förskola och grundskola. Verksamhetsformerna förskoleklass 
och fritidshemmet ingår inte i granskningen. 
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2.2 Revisionskriterier 
I granskningen utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

- 5 kap. §§ 3 och 4 skollagen. 
- 3 kap. §§ 2 och 2a arbetsmiljölagen. 
- 6 kap. § 2 föräldrabalken. 
- Tillämpbara interna regelverk och policyer.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom att oanmälda besök på ett urval av förskolor och 
grundskolor, i syfte att testa rutiner och säkerhet beträffande externa besökare. Vid 
besöken vid förskolorna har även frågor kring mottagande och hämtning följts upp. I 
samband med de oanmälda besöken har samtal med personal som vi mött 
genomförts. Förvaltningschef har intervjuats efter genomförda förskole- och skolbesök. 
Vidare har dokument såsom handlingsplaner, säkerhetsinstruktioner, rutiner och dylika 
dokument studerats. 
Rapporten är faktakontrollerad av förvaltningschefen för barn- och 
utbildningsförvaltningen och verksamhetschefer. 

3 Lagar och regelverk 
Nedanstående lagar ligger till grund för granskningens frågeställningar till de besökta 
verksamheterna.  

3.1 Skollagen 
I Skollagen 5 kap. 3 § framgår att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vidare hänvisas i 
Skollagen 5 kap. 4 § till arbetsmiljölagen. 

3.2 Arbetsmiljölagen 
I Arbetsmiljölagen 3 kap. om Allmänna skyldigheter stipuleras följande: 

- 2 § Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid 
vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller 
ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.  
Arbetsgivaren ska beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan 
följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. 
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- 2a § Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav 
på en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, fortlöpande 
undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av 
detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.  

- Enligt AFS1 1993:2 under rubriken Riskförebyggande åtgärder ska 
arbetsgivaren ”utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i 
arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen”. 

3.3 Föräldrabalken 
I Föräldrabalken 6 kap. stipuleras följande avseende vårdnad av barn: 

- 2 § Barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten 
har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. 
Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller arton år. 
Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga 
förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. 
Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs 
med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall 
bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att 
hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare 
svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. 

4 Resultat av granskningen 
I detta kapitel ges en sammanställd bild av våra iakttagelser från besök och intervjuer i 
verksamheten. Svaret ”Ja” används i de fall där samtliga enheter stämmer in på frågan. 
”Nej” används om någon eller flera av de besökta enheterna inte kunde beskriva/visa 
att rutiner finns.  

4.1 Förskola, mottagning och avlämning 
Kontrollmoment mottagning och avlämning Ja Nej 

1.1 Finns rutiner vid hämtning/lämning? √  

Iakttagelse: Samtliga förskolor vi besökte har rutiner för mottagning och 
avlämning av barn. Rutinerna skiljer sig inte märkbart mellan enheterna. 
Föräldrarna får information vid inskolningen om vilka rutiner som gäller för 
enheten, informationen sker såväl muntligt som skriftligt.  

 

                                                
1 Arbetsmiljöverkets författningssamling. 
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Förskolorna har rutiner vid hämtning då annan person än vårdnadshavare hämtar. 
Vårdnadshavaren får fylla i Vklass (en lärplattform där elever, vårdnadshavare 
och personal kan ta del av information och kommunicera med varandra) 
angående vem som får hämta barnet. Det skall anmälas till personalen vem som 
ska hämta barnet. Om vårdnadshavare inte har gjort detta kontaktas 
vårdnadshavare innan barnet överlämnas till annan än vårdnadshavare. 
Enheterna för dagligen en ”logg” om vilka barn som lämnas och som eventuellt 
hämtas av annan än vårdnadshavare. 

Vidare finns rutiner vid öppnings- och stängningstid, till exempel att barnen 
samlas på en avdelning. Personalen är ensamma ca 30 min vid öppning och 
stängning. Enligt uppgifter får aldrig nyligen anställd vikarie eller anställd ensam 
öppna eller stänga. Personallarm kan rekvireras från förvaltningen om behov 
föreligger. Om en pedagog som är ansvarig för öppning eller stängning blir sjuk 
försöker personalen förändra arbetsschemat så att en ordinarie pedagog ersätter 
den sjuke. Vid öppning och stängning är övriga avdelningar låsta. 

Enligt pedagogerna som vi har träffat inom ramen för granskningen genomförs 
sällan en tillbudsanmälan, i enlighet med arbetsmiljölagen, om det skulle ske 
något hotfullt eller om man uppfattar en situation otrygg vid lämning eller 
hämtning. Däremot uppges att anmälan alltid genomförs vid tillbud eller olycka 
med barn.  

1.2 Är rutinerna dokumenterade? 
 
√ 

 

Iakttagelser: Samtliga besökta förskolor har dokumentation där den mest 
väsentliga informationen för verksamheten framgår. Förskolorna har rutiner 
avseende ”avprickning” av vilka barn som skall hämtas, vilken tidpunkt och av 
vem. Det finns informationsfolder/broschyr om förskolans verksamhet och 
värdegrunder. Dock har inte all personal kännedom om 
informationsfoldern/broschyren. Vårdnadshavarna har möjlighet att få information 
via Vklass. Här finns dokumentation om barnet/eleven samt avdelningsgemensam 
information. Via Vklass får vårdnadshavare information och meddelanden från 
personalen. Samtliga besökta förskolor har vikariepärm med utförlig information 
till vikarier om vilka rutiner som finns på enheten. 

1.3 Sker riskbedömningar och uppföljningar gällande 
överlämnandet av tillsynsansvaret från vårdnadshavare och 
förskolepersonal? 

√ 
 

Iakttagelser: Personalen framför att det förs en kontinuerlig diskussion om det 
finns några oklarheter eller risker vid överlämnandet av tillsynsansvaret. Bedömer 
personalen och/eller förskolechefen att det finns behov av att göra förändringar i 
rutinerna tas detta upp på arbetsplatsträffar. 
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4.1.1 Bedömning 
Vi bedömer att förskolan tar sitt tillsynsansvar i enlighet med den praxis som har 
utvecklats från Föräldrabalken 6 kapitlet § 2, rörande övertagande av tillsyn, och har 
rutiner och riktlinjer för hot och våld, i enlighet med arbetsmiljölagen kapitel 3 Allmänna 
skyldigheter §§ 2 och 2 a. Vi ser positivt på den riskbedömning som sker angående 
överlämnandet av tillsynsansvaret från vårdnadshavare till personal. 

4.2 Förskola och grundskola, besöksrutiner och säkerhet vid 
besök 

Kontrollmoment besöksrutiner och säkerhet vid besök Ja Nej 

2.1  Finns besöksrutiner vid externa besök? √  

Iakttagelser: Vid våra oanmälda besök på grundskolor har vi kunnat röra oss fritt 
på flertalet enheter utan att vi har uppmärksammats särskilt. På flera enheter har 
vi hälsat på personal utan att dessa har frågat oss om vårt ärende. Endast på två 
skolor fick vi frågan om vårt ärende och vilka vi var utan att vi tog initiativ till 
kontakt. Vi blev inte tillfrågade om legitimation vid någon enhet. På förskolorna 
har vi kunnat komma in oupptäckta, då entréerna till avdelningarna inte har någon 
dörrsignal. Väl inne i verksamheten uppmärksammades vi nästan omedelbart. 
Inte heller på förskolorna har vi tillfrågats om legitimation. 
Vid våra intervjuer framkommer att personalen har svårt att bedöma om det är 
obehöriga personer som rör sig inne på grundskolorna och de större 
förskoleenheterna. Främst är det svårt för personalen på de större enheterna där 
det rör sig många människor i anslutning till exempelvis lämning och hämtning. 
Personalen hinner inte alltid fråga personer som kommer in om deras ärende. 
Pedagogerna på skolorna framför vidare att skolan är en öppen miljö och de 
fysiska byggnaderna med många dörrar och ingångar gör det svårt att kontrollera 
om obehöriga tar sig in på skolan. Dock framför personalen på de mindre 
enheterna att de känner igen föräldrar och andra närstående. Besökande föräldrar 
och hantverkare uppges ofta vara föranmälda, vilket leder till att enheten är 
förberedda på vilka individer som kommer röra sig på området under dagen. 
Vid intervjuerna framkommer att förvaltning och skolledning har instruktioner 
rörande hur personalen skall bemöta besökare till verksamheten. Dessa är dock 
inte särskilt dokumenterade. Vidare framgår av samtalen att två av de besökta 
grundskolorna och den större förskoleenheten har rutiner som innebär att 
besökare ska anmäla sig i receptionen/expeditionen. På en av enheterna är det 
dock otydligt hur besökare ska få vetskap om att man förväntas anmäla sig, då 
information om detta inte ges vid ingångarna.  
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På en av grundskolorna finns en lapp på entrédörren där det tydligt framgår att 
obehöriga inte får vistas i lokalen och att besökande ska hämta besöksbrickor i 
receptionen. Dock är receptionen i dagsläget inte placerad så att den har uppsikt 
över entrédörren. I samband med ombyggnation av skolan kommer receptionen 
enligt uppgift flyttas till entréhallen.  
På de besökta grundskolorna och förskolorna ska personalen enligt uppgift 
använda namnbrickor, vilket underlättar kontroll av ifall personen tillhör 
förskolan/skolan, framför allt vid större enheter. Vi kan dock konstatera att 
användandet av namnbrickor är bristfällig. 

2.2 Finns rutiner vid hotfulla och/eller obehöriga besökare?  √  

Iakttagelser: Vid samtal med personal framkommer att dialog har förts på flertalet 
besökta enheter, vid exempelvis arbetsplatsträffar och läsårsstart, kring besök av 
obehöriga. Diskussionerna aktualiseras ofta vid händelser i omvärlden. 
Vid samtal med personal på grundskolorna framkommer att samtliga enheter har 
en rutin för hot och våld, men att medarbetarna känner till rutinen i varierande 
utsträckning. Konceptet inrymning har dock diskuterats på samtliga enheter och 
översyn av lokalerna har genomförts i syfte att identifiera lokaler som skulle vara 
lämpliga för användning vid inrymning. Samtliga enheter har dock brist på 
lämpliga lokaler, utan för många fönster, och somliga klassrum går inte att låsa. 
Samtliga enheter har tagit beslutet att inte öva inrymning med eleverna. Detta 
eftersom man gör bedömningen att en inrymningsövning skulle sprida mer oro än 
den skulle göra nytta. Enheterna saknar vidare ett system/signal för spridande av 
informationen att inrymning ska genomföras.  
Även förskolorna har beslutat sig för att inte genomföra inrymningsövningar. De 
besökta förskoleenheterna har däremot sett över möjligheterna till utrymmen för 
att ”låsa” in barnen. 

2.3 Är rutinerna för bemötande av hotfulla och/eller obehöriga 
besökare dokumenterade? 

√  

Iakttagelser: Enligt förvaltningen ska samtliga enheter ha en rutin för hot och 
våld, grundad i de av förvaltningen framarbetade rutinerna för hot och våld i 
förskola, skola och fritidshem. Rutinen som ska förvaras på enheten ska innehålla 
enhetsspecifika riskbedömningar. Av besöken framgår att samtliga skolenheter 
och förskoleenheter där vi intervjuat personal har en rutin för hot och våld som 
förvaras i enhetens krispärm, i anslutning till personalrummet. Vid avstämning av 
rutinerna framgår dock att enbart en skola har framarbetat en lokalt anpassad 
rutin för hot och våld. En annan skola har gjort ett tillägg till rutinen för hot och 
våld. I avstämning med verksamhetsutvecklare på barn- och 
utbildningsförvaltningen framgår att fem av sex besökta skolor inte har 
framarbetat en lokalt anpassad rutin för hot och våld, vilket inte är i linje med 
förvaltningens instruktion.  
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I den förvaltningsövergripande rutinen framgår vidare att respektive enhet ska 
upprätta rutiner för ensamarbete, öppning/stängning, låsning och arbetsplatsens 
placering (hur enheten kan förebygga hot och våld). I rutinen framgår avseende 
avhysning av obehörig besökare bl.a. att medarbetaren ska fråga om denne kan 
hjälpa besökaren på något vis, vem som söks osv. Vi har tagit del av två skolors 
rutiner för upplåsning och låsning samt rutiner för öppning och stängning av 
fritidshem.  

2.5 Sker riskbedömningar och uppföljningar av verksamheten 
gällande besökssäkerhet? 

√  

Iakttagelser: Enligt förvaltningens rutiner för hot och våld i förskola, skola och 
fritidshem ska en kartläggning av riskerna för hot och våld i arbetsmiljön 
genomföras årligen via skyddsronden av ansvarig rektor. Finns det brister vid 
kartläggningen ska förskolans/skolans förebyggande rutiner ändras så att riskerna 
för hot och våld förebyggs. Viss riskinventering kan även göras vid 
arbetsplatsträffar. Av genomförda samtal framgår att diskussioner kring risk 
kopplat till hot och våld återkommande förs på APT.  
Lokal rutin för hot och våld aktualiseras på arbetsplatsträff minst en gång per år 
eller vid behov. Rektorn ansvarar för att så görs. 

4.2.1 Bedömning 
Vi bedömer att det finns besöksrutiner på samtliga enheter. Dock finns inget dokument 
som direkt ger instruktioner eller riktlinjer för hur ett bemötande av besökare skall ske.   
Det finns däremot dokumentation som stödjer rutinerna och vi ser positivt på att det 
finns riktlinjer för agerande vid hot- eller våldssituationer och att dessa finns tillgänglig 
för personalen på enheterna.  
Vi bedömer dock att det finns förbättringsområden när det gäller efterlevnaden av 
riktlinjer och rutiner vid besök. Vi noterade att besöksrutinerna inte alltid följs på skolor 
och förskolor då vi kunde gå omkring i byggnaderna utan att någon frågade om vårt 
ärende, vilket personalen enligt rutinerna ska göra. Även kontroll av legitimation av 
okända besökare kan förbättras. Likaså har samtliga enheter inte framarbetat en lokalt 
anpassad rutin för hot och våld, i enlighet med instruktionen angående enhetsspecifika 
riskbedömningar. 
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4.3 Förskola och grundskola, skalskydd för inbrott 

Kontrollmoment Skalskydd  Ja Nej 

3.1 Finns skalskydd på enheten? √ 
  

Iakttagelser: Av de besökta förskolorna har de större enheterna inbrottslarm. En 
av de besökta förskolorna som är inrymd i ett flerfamiljshus (lägenhet) har inte 
inbrottslarm. Ipads och datorer förvaras inlåsta eller dolda över natten. De 
besökta förskolorna har ett flertal ingångar öppna och antalet öppna ingångar 
begränsas inte under dagtid, utom vid öppning och stängning. 
Vi kan konstatera att samtliga besökta grundskolor har inbrottslarm i form av 
rörelsedetektorer. Fönster är ej larmade vid någon besökt enhet. De intervjuade 
känner inte till ifall larmsystemet är kopplat till väktare. På grundskolorna 
aktiveras/avaktiveras inbrottslarmen vid givna tider. Samtliga skolenheter har 
brandlarm samt rutiner för evakuering vid brand. Personlarm används inte vid 
ensamarbete. Det framförs dock att om en förhöjd hotbild noteras, kan 
personallarm rekvireras från förvaltningen.  
Vid samtal med personal på en grundskola framkommer att ett inbrott har skett 
under de senaste åren, då Ipads och datorer stals. De åtgärder som vidtogs efter 
händelsen bestod bl.a. av att ett säkerhetsskåp för Ipads införskaffades, som 
ställs in i ett låst rum utan fönster på kvällar och helger. Vid samtal på samtliga 
enheter framgår dock att eleverna oftast tar med Ipadsen hem för laddning vid 
slutet av skoldagen. Det samma gäller lärarnas datorer. Vi kan dock konstatera att 
det saknas en rutin för att säkerställa att samtliga Ipads och datorer förvaras på 
ett säkert sätt över nätter och helger.  
Bland de besökta grundskolorna har flertalet av enheterna samtliga ingångar 
öppna och antalet öppna ingångar begränsas således inte under dagtid. Vid 
studiedagar och dylikt anges att de besökta enheterna alltid är låsta, bortsett från 
då andra aktiviteter förekommer på enheterna de aktuella dagarna. 

4.3.1 Bedömning 
Vi bedömer att enheterna har erforderliga yttre skalskydd och brandskydd. Även om en 
enhet saknade inbrottslarm bedömer vi att skalskyddet är adekvat. Likaså bedömer vi 
att det finns rutiner och möjligheter att förvara Ipads och liknande inlåst eller dolt. 
En riskbedömning gällande vilka ingångar som bör vara öppna och begränsa antal 
ingångar under verksamhetens öppettid bör genomföras för att förhindra olaga intrång 
och öka säkerheten för barn/elever och personal. 
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5 Slutsats och rekommendationer  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att överlämnandet av tillsynsansvaret mellan 
vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens förskolor. 
Det finns goda riktlinjer och rutiner för överlämnandet av tillsynsansvaret. Vidare finns 
rutiner för externa besök och riktlinjer samt instruktioner vid hot- och våldssituationer, 
både inom förskolan och grundskolan. Dock saknas dokumenterade 
instruktioner/rutiner för externa besök och de rutiner som finns efterföljs inte alltid.  
Vi anser att förskolorna bör överväga att installera någon form av dörrsignal som gör 
att personalen tydligt hör när inträde i enhetens lokaler sker. Detta i syfte att förhindra 
att personer rör sig i byggnaden utan personalens vetskap 
Vi kan även konstatera att samtliga förskolor och grundskolor inte har upprättat 
enhetsspecifika rutiner för hot och våld i enlighet med instruktionen för riskbedömning. 
Vi vill poängtera vikten av att enheterna genomför egna riskbedömningar utifrån den 
enhetsspecifika miljön och omgivningen.   
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi nämnden att: 

- Dokumentera riktlinjer/rutiner för besök. 
- Säkerställa att befintliga rutiner efterlevs samt säkerställa att regelbundna 

uppföljningar av rutinerna genomförs (intern kontroll). 
- Tillse att enheterna upprättar enhetsspecifika handlingsplaner/rutiner vid hot- 

och våldssituationer. 
- Säkerställa att riskbedömningar genomförs gällande antalet öppna ingångar till 

enheterna och tillse att åtgärder vidtas vid behov.  
- Tillse att förvaltningen överväger installation av dörrsignal på entré/ytterdörrar 

på kommunens förskolor. 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Lars Jönsson  Frida Starbrant 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Verksamhetsrevisor 
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dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
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