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Rapportsammandrag

BARNSÄKERHET I FÖRSKOLAN
Trygghet, säkerhet och vikten av en god miljö är
grundläggande i alla styrdokument inom barnsäkerhetsområdet. Barns trygghet och säkerhet är
också det som föräldrar rangordnar högt enligt
de brukarundersökningar som gjorts inom förskolan1. I kommunfullmäktiges budget framgår
att ”Stockholms förskolor ska ge alla ökad
kunskap och utveckling i en trygg miljö”. Mot
denna bakgrund har revisionskontoret granskat
två förskoleenheter inom tre stadsdelsnämnder –
Kungsholmen, Spånga-Tensta och Älvsjö.
Granskningens syfte har varit att bedöma om det
bedrivs ett systematiskt barnsäkerhetsarbete
inom stadsdelsnämndernas förskoleverksamhet.
Även kommunstyrelsens roll och ansvar har
granskats för att få en helhetsbild av styrning,
uppföljning och kontroll.

STADSREVISIONENS IAKTTAGELSER

Målstyrning
Målen i kommunfullmäktiges budget för förskoleverksamheten är översiktligt formulerade
och anger fullmäktiges viljeinriktning. Konkreta
indikatorer till fullmäktiges mål om trygghet och
en trygg miljö inom förskolan finns inte formulerade. Inte heller de granskade nämnderna har
antagit några konkreta mål som ger verksam1

Brukarundersökning inom förskoleverksamheten i
Stockholm 2005 och 2008 genomförd av USK på
uppdrag av utbildningsnämnden.

heterna stöd i arbetet med barnsäkerhet. Utifrån
såväl lagstiftning som de intentioner som finns i
fullmäktiges budget bör nämnderna formulera
mål samt ange hur målen ska följas upp. Förskoleenheterna måste ges bättre stöd och vägledning för hur det konkreta arbetet ska genomföras och följas upp.

Samordning
Det regelverk som styr arbetet med barnsäkerhet
inom förskolan är omfattande och berör flera
olika samhällssektorer. Det stora antalet styrdokument har medfört att de granskade förskolenheterna upplever en otydlighet i hur arbetet
med barnsäkerheten ska bedrivas. Det vilar ett
stort ansvar på verksamhetsansvariga och framförallt på enhetscheferna att upprätthålla och
garantera en tillräcklig säkerhet inom förskolan.
För att arbetet ska underlättas efterlyses tydligare, samordnade och dokumenterade riktlinjer
och rutiner för ett mer enhetligt och systematiskt
arbetssätt som kan säkerställa och utveckla
arbetet med barnsäkerheten.

Ansvar och roller
Stadsdelsnämndernas ansvar för arbetet med
barnsäkerheten liksom gränsdragningen mot
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är
tydlig och i enlighet med respektive nämnds
reglemente och stadens säkerhetspolicy. Även
samtliga intervjuade uppfattade att deras ansvar
var tydligt.

Ansvar och roller är också tydliga inom stadsdelsnämndernas organisation när det gäller
arbetet med barnsäkerhet. Dock kan med fördel
ett samarbete inledas mellan förskoleenheterna
och nämndernas säkerhetssamordnare när det
gäller risk- och sårbarhetsanalyser, arbetssätt,
incidentrapportering m.m.

GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE
Inom varje stadsdelsnämnd har två förskoleenheter granskats. Intervjuer har genomförts med
förvaltningens verksamhetsområdeschef samt
enhetschef och övrig berörd personal vid respektive granskad förskoleenhet. På stadsledningskontoret har säkerhetssamordnare-/chef intervjuats.

De granskade stadsdelsnämnderna följer inte
miljöbalkens krav på att det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret. Stadsdelsnämnderna bör ta
fram en handlingsplan där ansvarsfördelningen
för arbetet med barnsäkerhet tydligt framgår.

Granskningen bygger även på faktainsamling
och studier av styr- och stöddokument som
reglerar arbetet med barnsäkerhet på såväl
nationell nivå som i staden.

Uppföljning och kontroll
De granskade förskolorna har i huvudsak en
tillfredställande egenkontroll inom arbetet med
barnsäkerhet. Samtliga granskade förskoleenheter gör regelbundna barnskyddsronder men
arbetssätten varierar. Samtliga har ett system för
livsmedelskontroll. Allergirond har gjorts på fyra
av de sex granskade förskoleenheterna. Dock
kan brandskyddsarbetet förbättras. Det är
angeläget att de granskade stadsdelsnämnderna
ser över den interna kontrollen när det gäller det
systematiska brandskyddsarbetet och åtgärdar de
brister som har konstaterats i granskningen.
Inrapporteringen av olyckor och tillbud till
stadens inrapporteringssystem kan förbättras. På
de tre granskade stadsdelsnämnderna finns delvis
rutiner för rapportering och samordning men
ingen uppföljning eller återrapportering sker till
nämnden. Stadsdelsnämnderna bör komplettera
sina nuvarande rapporteringsrutiner och uppföljningen förbättras.
Granskningen visar att samtliga granskade förskoleenheter följer lagstiftningen vad gäller
registerkontroll för all nyanställning av personal.

Resultatet av granskningen har återrapporterats
och diskuterats med berörda verksamhetsansvariga. Rapporten har även lämnats för faktakontroll.
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