
 

   

 

 

2020-09-14 

Revisionen 

 1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 

Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se |  www.eslov.se 

 

För yttrande till:  

Barn- och familjenämnden 

För kännedom till:  

Kommunfullmäktige 

 

Uppföljning av 2017 års granskning av besökssäkerhet och skalskydd av förskola och 

skola 

 

Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har följt upp en granskning från 2017 av 

kommunens arbete med besöksskydd och skalskydd av förskolor och skolor. Granskningens 

syfte är att bedöma det har vidtagits tillräckliga åtgärder med anledning av lämnade 

rekommendationer. 

 

Det är vår samlade bedömning att barn- och familjenämnden delvis har beaktat revisionens 

rekommendationer. Det är vår bedömning att det inledningsvis bedrevs ett arbete med att 

åtgärda de brister och rekommendationer som revisionen lämnade 2017 men att arbetet därefter 

inte bedrivits med tillräcklig systematik eller intensitet. Som exempel på detta är att 

huvudmannen inte tagit fram eller till nämnden återrapporterat rutiner för besök eller att de 

stödmaterial som togs 2017 fram inte är kända och används i verksamheten som tänkt. En 

rekommendation i tidigare granskning rörde att enheterna uppmanades hitta system för att 

identifiera besökare. Huvudmannen har inte heller här följt upp vilka åtgärder enheterna vidtagit 

och skolorna har inga system eller rutiner annat än att fråga personer som befinner sig på 

förskolan/skolans område om deras ärende.  

Vidare bedöms det som en brist att vi vid fyra utav de sex platsbesöken kunnat befinna oss på 

enheterna mellan åtta och 15 minuter innan vi uppmärksammades av personal och tillfrågades 

om vårt ärende. Vid två besök uppmärksammades vi inom någon minut. Den samlade 

bedömningen är att det finns brister i hur enheterna uppmärksammar besökare och förnyade 

informationsinsatser krävs för att all personal på alla enheter ska se det som sin uppgift att 

uppmärksamma om obehöriga personer befinner sig på enheten.  

Nämnden fick en rekommendation 2017 om att säkerställa efterlevnaden av riktlinjer och 

rutiner genom intern kontroll. Några årliga regelbundna kontroller har dock inte förekommit, 

men vi ser positivt på att frågan finns med i den interna kontrollplanen för 2020.  

 

Vi rekommenderar barn- och familjenämnden att:  

 Tillse att alla enheters regelbundna riskbedömningar i samband med skyddsronden 

också omfattar besökssäkerhet 

 Tillse att alla enheter har rutiner för besök och hur personalen agerar när de ser okända 

personer som uppehåller sig på enhetens område eller i dess lokaler.  

 Tillse att all personal har god kännedom om rutiner för besök och hur de agerar när de 

ser okända personer som uppehåller sig på enhetens område eller i dess lokaler.  
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 Säkerställa efterlevnaden av riktlinjer och rutiner som rör besökssäkerhet och skalskydd 

genom regelbunden intern kontroll. 

 

Revisorerna önskar svar för var och en av rekommendationerna ovan, svar ska lämnas om vilka 

åtgärder som kommer att vidtas och när.  

  

Revisionen önskar svar senast den 30 november 2020. 

 

På uppdrag av Eslövs kommuns revisorer 

 

 

Gunilla Gulam  

Ordförande kommunrevisionen  


