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Säkerhetsfrågor och checklista i samband med öppna nämndmöten
i Borås Stad.

Bakgrund
Stadsledningskansliet avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, har bland annat uppdraget
att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande samt att värna demokratin. Avdelningen har
även ett övergripande ansvar för kommunens säkerhetsarbete.
Det är viktigt för demokratin att kommunens förtroendevalda kan genomföra sitt uppdrag utan att
utsättas och/eller påverkas av våld, hot eller hat genom sitt förtroendeuppdrag. De olika nämnderna i
Borås Stad har i regel möten varje månad. Eftersom dessa är öppna för allmänheten är det viktigt att
fundera över hur säkerheten kring dessa möten utformas. Det finns ett antal frågor man bör ställa sig
innan det öppna nämndmötet. Se checklista sid 2.

Lokaler
Det finns bestämmelser om hur många personer som får vistas i en lokal ur säkerhets- och
brandsynpunkt. Finns inte antalet angivet i lokalen kan vid behov CKS kontaktas så ordnas att Södra
Älvsborgs Räddningsförbund utför en personantalsbedömning av lokalen.

Säkerhet
Nämnderna i Borås Stad hanterar ämnen och ärenden som ibland kan vara kontroversiella och som
kan dra till sig intresse från grupper eller individer som har för avsikt att störa nämndmötet. Det är
därför viktigt att innan mötet göra en riskbedömning avseende de ärenden som ska behandlas. Om
det finns behov kan CKS hjälpa till med riskbedömningen. Innan mötet är det också viktigt att
säkerställa att åhörare kan ta sig till och från mötet utan risk för att någon obehörigt kan dröja sig kvar
i lokalerna.
Med hjälp av riskbedömningen kan det avgöras om det finns behov av ett larm under mötet,
bevakning eller andra åtgärder som innebär att mötet kan genomföras säkert och tryggt.

Övrigt
Om det finns behov av råd och/eller information, vänd Er till Stadsledningskansliets Centrum för
kunskap och säkerhet, CKS.
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Checklista inför, under och efter nämndmöten
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1. Inför mötet
Kommer ärenden som kan vara kontroversiella
att avhandlas och som kan dra till sig intresse
från grupper eller individer som kan avser att
störa mötet? Riskbedömning
Har vi koll på att åhörare inte får möjlighet att
obehörigen dröja sig kvar i fastigheten?

Behov av bärbart larm, bevakning, kontaktvägar
vid ev händelser?

2. Genomförande av mötet
Var uppmärksam på enskilda eller grupper som
uppvisar ett avvikande beteende, hur gör vi då?

Om något akut händer, larma vakt eller ring 112,
vem gör vad?

3. Efter mötet
Se till att samtliga åhörare lämnar lokalen och
fastigheten

Återlämna ev larm till CKS

Vid behov återrapportera till CKS hur mötet
genomförts

4. Egna funderingar/tankar kring
säkerhetsfrågorna. Delge gärna CKS.

Åtgärder

