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Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor
Förvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens
förslag till riktlinjer för barnsäkerhet för de kommunala
förskolorna i Stockholms stad.
2. Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för vidare
beredning.
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Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige
tagit fram ett förslag till riktlinjer för barnsäkerhet för Stockholms
stads kommunala förskolor. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa
en god och likvärdig barnsäkerhet för alla barn i de kommunala
förskolorna. I riktlinjerna beskrivs ansvarsfördelningen mellan de
olika nivåerna i staden samt samverkan med andra myndigheter och
intressenter.
Riktlinjerna innehåller generella krav som gäller för hela staden
uppdelat på ett antal områden som behöver beaktas för att uppnå en
god barnsäkerhet. Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att rutiner
och handlingsplaner finns för alla kommunala förskolor och att de
är anpassade till de lokala förutsättningarna. Implementeringen av
riktlinjerna behöver ske på enhets- och förskolenivå.
Stadsdelsförvaltningarna är ett viktigt stöd för förskolechefen i
arbetet och har även ett ansvar att följa upp att riktlinjerna efterlevs.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen på
utbildningsförvaltningen i samarbete med stadsdelsförvaltningarna.
Ärendet
Utbildningsnämnden har i stadens budget för 2017 fått i uppdrag att
i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för
barnsäkerhet för stadens kommunala förskoleverksamhet.
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För att ta fram dessa riktlinjer har utbildningsförvaltningen varit
sammankallande för en arbetsgrupp som bestått av representanter
från stadsdelsförvaltningarna.
I arbetet har ingått insamlande och sammanställande av befintliga
underlag från stadsdelsförvaltningarna, omvärldsbevakning med
andra kommuner och kontakter med andra berörda myndigheter
som till exempel landsting och miljöförvaltning.
Riktlinjerna innehåller generella krav som gäller för hela staden.
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att rutiner och handlingsplaner
finns för alla kommunala förskolor och att de är anpassade till de
lokala förutsättningarna. Implementeringen av riktlinjerna behöver
ske på enhets- och förskolenivå. Stadsdelsförvaltningarna har ett
ansvar för att riktlinjerna införs och följa upp att de efterlevs.
Förslaget till riktlinjer innehåller följande områden som behöver
beaktas för att säkerställa en god barnsäkerhet;
 Fysisk miljö
 Livsmedel
 Hygien/smitta
 Medicinhantering/egenvård
 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling,
 Barn som far illa
 Brott mot barn
 Barn med skyddade personuppgifter
 Oönskade händelser
 Egenkontroll
För varje område beskrivs kort vad som behöver göras på
förskolorna för att säkerställa barnsäkerheten med hänvisningar till
relevanta styrdokument, underlag och berörda myndigheter.
Eftersom riktlinjerna berör områden där kompetens och ibland även
tillsynsansvar ligger på andra myndigheter och samarbetspartners
betonas vikten av samverkan och att uppdaterad kunskap behöver
inhämtas direkt från dessa. Det gäller exempelvis Socialstyrelsen,
socialtjänsten, miljöförvaltningen, fastighetsägaren, brandförsvaret,
Landstinget, Livsmedelsverket och Boverket.
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Förslaget till riktlinjerna innehåller relevanta länkar till
styrdokument, myndigheter samt olika underlag som rutiner,
handlingsplaner, egenkontroll, barnskyddsrond och
livsmedelshantering som stöd för barnsäkerhetsarbetet.
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Arbetsgruppens förslag till riktlinjer har presenterats för
stadsdelsförvaltningarnas avdelningschefer för förskola.
Framtagande av gemensamma riktlinjer för barnsäkerhet har
bedömts ligga väl i linje med barnens bästa ur ett
barnrättsperspektiv.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en god och likvärdig
barnsäkerhet för alla barn i stadens kommunala förskolor.
Forskning och erfarenhet visar att ett systematiskt
barnsäkerhetsarbete kommer alla barn tillgodo i form av bland
annat färre olycksfall och en minskad smittspridning. Därför
bedöms dessa riktlinjer ligga väl i linje med barnens bästa ur ett
barnrättsperspektiv utan att det föreligger några intressekonflikter
som kräver prioriteringar eller avvägningar.
I förslaget till riktlinjer tydliggörs ansvarsfördelningen för
barnsäkerhetsfrågor för de olika nivåerna i staden;
kommunstyrelse/kommunfullmäktige, stadsdelsnämnden,
förskolechefen och personal i förskolan. Kommunstyrelsen föreslås
få ett övergripande ansvar för att följa upp att beslutade riktlinjer
följs.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
utbildningsförvaltningens förslag till riktlinjer för barnsäkerhet i
förskolorna i Stockholms stad och att förslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
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