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Säkerhet - Riktlinjer Allmän säkerhet
Styrande dokument för dessa riktlinjer är Regionfullmäktiges Säkerhetspolicy
antagen 2018-xx-xx.
Syfte
Dessa riktlinjer syftar till att ge vägledning samt precisera innebörden i Region
Hallands säkerhetspolicy.
Omfattning
Regionen har till uppgift att genomföra risk- och sårbarhetsanalys med avseende på
extraordinära händelser. Regionen har även en skyldighet att bedriva ett säkerhetsoch brandskyddsarbete, vilket bland annat innefattar:
- fysisk säkerhet
- hot och våld
- systematiskt brandskyddsarbete
Mål
Säkerhetspolicyns övergripande mål, nedbrutna och förtydligade:
 Upprätta en regionövergripande risk- och sårbarhetsanalys med tillhörande
åtgärdsarbete för 2019-2022.
 Antalet bränder i Region Hallands lokaler och verksamheter ska halveras till år
2022 jämfört med 2019.
 Antalet inbrott, skadegörelse, angrepp skalskydd och stölder i Region
Hallands lokaler och verksamheter ska halveras till år 2022 jämfört med 2019.
Indikatorer
Indikatorerna ska vara mätbara, uppföljningsbara och ge information om
måluppfyllelse.
 Årliga indikatorer är uppföljning av genomförda egenkontroller enligt SBA
(Systematiskt brandskyddsarbete), uppföljning av anmärkningar från
räddningstjänstens tillsyner samt uppföljning av rapporterade avvikelser i vårt
avvikelsehanteringssystem.
 Årlig indikator är uppföljning av rapporterade avvikelser i vårt
avvikelsehanteringssystem.

Genomförande
Beskrivning av hur riktlinjerna för allmän säkerhet ska genomföras:
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Genomförandet tar sin utgångspunkt i säkerhetspolicyns övergripande mål som
konkretiserats i riktlinjerna. Verksamheten ska styras mot målen.
Förvaltningschefen har ansvaret för att uppfylla målen i sin verksamhet.
Säkerhetsarbetet ska vara en del i förvaltningens verksamhetsplan.
Regionkontoret ska vara normerande och stödja förvaltningschefen i planering,
genomförande och uppföljning så att målen uppnås. Regionkontoret ska stödja på
såväl strategisk som operativ nivå och bidra till utveckling. Tillsammans med
förvaltningarna medverka till att skapa helhetssyn genom regiongemensamma
tekniska lösningar, stödsystem, rutiner och inriktningar, i syfte att underlätta för
verksamheterna att nå målen.
Säkerhetsarbetet hanteras på strategisk nivå i LGV (förvaltningschefer inom hälsooch sjukvård) förstärkt med förvaltningschef Kultur och skola och i viss mån RLG. På
operativ nivå i Nätverket för säkerhetssamordnare.
Uppföljning
Uppföljning av mål sker årligen inom ramen för förvaltningens årsredovisning.
Tillhörande dokument:
 Grunddokument: 310 Förvaltningsspecifika
 Regional risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Region Halland
 Rutin Brandskyddspärmen för Region Halland
 Rutin Nätverk Säkerhetssamordnare - uppdrag

