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Säkerhet – Riktlinjer för säkerhetsskydd
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
Säkerhetsskydd gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av
betydelse för Sveriges säkerhet. Med säkerhetsskydd avses:
 Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott
och andra brott som kan hota verksamheten.
 Skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Säkerhetsskyddets funktion skall utifrån detta särskilt beakta och förebygga följande
tre delar:


Informationssäkerhet:
o förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs,
ändras, görs otillgängliga eller förstörs.
o förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem
som gäller säkerhetskänslig verksamhet.



Fysisk säkerhet:
o förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra
anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig
verksamhet i övrigt bedrivs.
o förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader,
anläggningar eller objekt.



Personalsäkerhet:
o förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt
deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av
någon annan anledning är säkerhetskänslig.
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o säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har
tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.
Mål
Säkerhetspolicyns övergripande mål, nedbrutna och förtydligade:
 Att Region Halland upprättar en organisation för säkerhetsskyddsarbete
 Att Region Halland upprättar säkerhetsskyddsplan

Indikatorer
Indikatorerna ska vara mätbara, uppföljningsbara och ge information om
måluppfyllelse.
 Säkerhetsskyddschef och biträdande är utsedda
 Rutin för hantering av hemliga handlingar är fastställd
 Säkerhetsskyddsanalys är genomförd
 Säkerhetskänslig verksamhet är identifierad
Genomförande
Beskrivning av hur riktlinjerna för säkerhetsskydd 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.
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 ska regionkontoret till exempel 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.

