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Rutin vid besök i kommunhuset 

 

Bakgrund 
Som arbetsgivare har Strömsunds kommun ett arbetsmiljöansvar som 

innefattar medarbetarnas säkerhet. Även den som besöker kommunhuset ska 

känna sig trygg och säker.  

De låsta, inre entrédörrarna fungerar som ett skydd för medarbetare och 

besökare. För att bibehålla säkerheten är det viktigt att vi har vetskap om vilka 

som vistas i byggnaden och att obehöriga inte får tillgång till känsliga uppgifter 

som kan finnas på skrivbord eller dataskärmar. Det är varje medarbetares 

ansvar att se till att inte ha känsligt material framme vid besök. 

Rutiner vid besök  
• Alla besökare ska anmäla sig i kommunreceptionen.  

• Den som tar emot besök ansvarar för att alltid möta upp i 

kommunreceptionen och sedan följa besökaren tillbaka dit.  

• Vid ett obokat besök kontaktar kommunreceptionens personal den 

efterfrågade som möter upp i kommunreceptionen och sedan följer 

besökaren tillbaka dit.  

Rutiner vid deltagande på möten 
• Politiker, övriga kommunanställda eller privatpersoner som ska delta på 

politiska, schemalagda möten ska anmäla sig i kommunreceptionen. 

Personalen kontrollerar i deltagarlistan att personen är behörig.  

• För övriga möten gäller att mötesvärden i förväg anmäler till 

kommunreceptionen vilka personer som ska delta genom att mejla till  

kommunreception@stromsund.se. Finns ingen deltagarlista ska värden 

möta upp deltagarna i receptionen.  

• Mötesdeltagare som är okända för personalen i kommunreceptionen 

kan bli ombedda att visa legitimation. 
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• Obehöriga mötesdeltagare ska inte släppas in i kommunhuset. Ta 

kontakt med nämndsordförande eller mötesvärd vid oklarheter. 

• Tänk på att du som har tillgång till kommunhuset genom en 

passagebricka (blipp) har ett särskilt ansvar för att inte någon följer med 

in när du öppnar dörren. Hänvisa alltid alla besökare till 

kommunreceptionen, även om personen är känd för dig. Är du osäker 

om en viss person tillhör organisationen, fråga personen eller 

kommunreceptionen för att säkerställa detta innan du släpper in någon 

i byggnaden. 

Rutin för besöksrum i kommunfoajén 
I kommunhusets foajé finns ett besöksrum som alla i huset kan använda vid 

spontanbesök. Det erbjuder en extra trygghet vid tillfällen då det kan 

behövas vid ett besök. Tänk på att placera dig själv i stolen närmast dörren 

om du snabbt skulle behöva lämna rummet. 

• Möt upp besöket i kommunreceptionen.  

Vid osäkerhet inför besök 
Kontakta närmsta chef vid osäkerhet eller funderingar under eller inför ett 

besök i kommunhuset.  

 

 


	Bakgrund
	Rutiner vid besök
	Rutiner vid deltagande på möten
	Rutin för besöksrum i kommunfoajén
	Vid osäkerhet inför besök

