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Säkerhet - Riktlinjer för Krisberedskap och civilt
försvar
Styrande dokument för riktlinjen är Regionfullmäktiges Säkerhetspolicy antagna
xxxxxxxx
Syfte
Dessa riktlinjer syftar till att ge vägledning samt precisera innebörden i Region
Hallands säkerhetspolicy.
Omfattning
Region Halland har till uppgift att se till att organisationen är väl rustad för att klara en
allvarlig händelse, omfattande kris, stor olycka, katastrof, höjd beredskap och krig.
Region Halland ska snarast, utifrån händelsens art, upprätthålla en fungerande
samhällsviktig verksamhet så långt som möjligt.
Mål
Säkerhetspolicyns övergripande mål, nedbrutna och förtydligade:
 TIB (Tjänsteman i Beredskap) i Region Halland ska kvittera larm inom fem
min.
 Region Halland ska kunna fastställa en allvarlig händelse inom 30 min.
 Region Halland ska planera för minst en utbildning i stabsmetodik,
stabschefsutbildning samt repetitionskurs per år.
 Repetitionskursen i stabsmetodik ska ske inom max fem år
 En grundkurs/repetitionskurs i krisorganisation och beredskap ska planeras
två gånger per år.
 Anställda inom Region Halland ska vart femte år erbjudas utbildning inom
radioaktiv- nukleär- samt joniserande strålning
 Medarbetare som kan komma att arbeta i saneringsdräkten ska en gång per
år öva i skyddsutrustningen
 Vart annat år ska en gemensam seminarieövning med motspel genomföras
 Vart annat år genomförs en övning inom egen krisledning
 Påbörja kunskapshöjning inom civilt försvar genom utbildning av
nyckelbefattningar
 Påbörja arbetet med Region Hallands krigsorganisation
 Krigsplacering av personal skall vara genomfört 2020-12-31
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Grundprinciper
Följande principer ska vara vägledande för arbetet med krisberedskap och civilt
försvar:
 Ansvarsprincipen - den som ansvarar under normala förhållanden ansvarar
även under kris.
 Närhetsprincipen - krisen ska hanteras där den inträffar och av närmast
berörda.
 Likhetsprincipen - innebär att en verksamhets lokalisering och organisation
så långt som möjligt ska vara densamma under fred, kris och krig.
Genomförande
Beskrivning av hur riktlinjerna för Krisberedskap och civilt försvar ska genomföras:
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.
Krisberedskap och civilt försvar 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 RKK beredningsgrupp.
Uppföljning
Uppföljning av mål sker årligen inom ramen för förvaltningens årsredovisning.
Varje allvarlig händelse ska dokumenteras och utvärderas. Lärdom och erfarenheter
av händelsen ska tydliggöras och framkomna åtgärdsbehov ska genomföras,
dokumenteras och återkopplas till verksamheten.
En sammanställning av årets TIB-larm sker i årsredovisningen samt presenteras i
LGV.
Tillhörande dokument
 Grunddokumentet: 310 Förvaltningsspecifika
 Rutin Nätverk RKK-beredningsgrupp - uppdrag

