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Barn- och utbildningsnämnden

Bu § 52

2019/0003

600

Yttrande av KPMG's revisionsrapport granskning av
besökssäkerhet och skalskydd på förskola och
grundskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag:
a) Skriftliga rutiner gällande överlämnande av tillsynsansvaret från
vårdnadshavare till förskolan, och tvärtom, tas fram/implementeras på förskoleenheter.
b) Eventuell utökning av användning av besöksbrickor diskuteras med rektorer.
c) Rutinerna för inrymning återuppmärksammas och implementeras hos
personal.
d) Behov av antal öppna ingångar till enheterna diskuteras med rektorer/
förskolechefer.
e) Behov av dörrsignal vid entrédörrar diskuteras med förskolechefer.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har av Ljungby 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 att det i Sverige har inträffat händelser av allvarlig karaktär där
obehöriga kunnat gå in på förskola och skola, även om det är ytterst ovanligt.
Förvaltningens bedömning och överväganden
I ett öppet samhälle är frågan hur vi på bästa sätt kan hantera de situationer som
ovan påvisas. Förskolor och skolor är en del av vår samhällsstruktur och utsätts
tack och lov, såsom beskrivits ovan, ytterst sällan för angrepp eller hot.
Alternativet för att helt kunna utesluta att någon obehörig går in är att ha helt
låsta skolor med bevakning. Detta är inte ett i nuläget önskvärt tillstånd. Dock
finns enkla och effektiva medel och metoder för att förebygga så att allvarliga
händelser inte inträffar. Enkla rutiner, vaksamhet och även tekniska lösningar
kan räcka långt. Vid nybyggnationer tas hänsyn till antal ingångar samt larm, lås
och uppläst meddelande vid utrymning
Förvaltningens beredning
Förvaltningschefen har berett frågan i samverkan med skolområdescheferna.
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Beslutsunderlag
 KPMG’s revisionsrapport gällande granskning av besökssäkerhet och
skalskydd på förskola och grundskola, 2019-12-19.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-08.
 Kostnadsberäkning för exempelvis larm av entrédörrar är förhållandevis
låg men måste ställas mot eventuella olägenheter för barn och
verksamhet.
 Arbetsutskottets protokoll 2019-04-10, § 40.
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