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Säkerhetspolicy
Denna policy är beslutad av Regionfullmäktige XXXXX

Inledning
Region Halland ska värna människor, egendom, verksamheter och miljö, samt
grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende. Invånarna
ska känna trygghet i Region Hallands verksamheter och känna förtroende för att
deras information skyddas och hanteras på rätt sätt.
Region Halland arbetar aktivt för att uppnå en god säkerhet. Det kräver ett
systematiskt säkerhetsarbete, som bygger på strukturerad riskhantering/planering
och ständiga förbättringar. Förutsättningen är en tydlig styrning av säkerhetsarbetet,
rätt skyddsåtgärder och att en avvägning också sker mellan säkerhet, effektivitet och
ekonomi. Som stöd i arbetet har Region Halland ett ledningssystem.
Region Halland ska ha en god förmåga att hantera krissituationer över hela
hotskalan och är en del av rikets krishanterings- och totalförsvarsorganisation.
Samhällsviktig verksamhet, som hälso- och sjukvård och dess stödfunktioner, teknisk
infrastruktur, person- och godstransporter samt flöden av varor och tjänster ska
fungera vid alla former av samhällsstörningar. Region Halland ska även uppnå en
grundläggande förmåga till civilt försvar.
Lagkrav
Säkerhetspolicyn ska säkerställa att Region Halland efterlever samtliga lagar och
föreskrifter för allmän säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd, krisberedskap
och civilt försvar samt säkerhetsskydd.

Säkerhetspolicyns omfattning och övergripande mål


Allmän säkerhet
Region Halland ska bedriva ett övergripande risk- och sårbarhetsarbete samt
ett aktivt säkerhets- och brandskyddsarbete.
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o Alla som vistas i Region Hallands lokaler och verksamheter ska vara
trygga.
Stöd för genomförandet är Riktlinjer Allmän säkerhet


Informationssäkerhet och dataskydd
Region Halland skyddar informationen, i alla dess former, anpassat till
skyddsvärde, risk och lagkrav. Region Halland ska aktivt verka för att skydda
individers personliga integritet i enlighet med gällande författningar.
o Rätt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid och vara
tillgänglig samt skyddad för obehörig åtkomst och förstörelse.
o Samtliga personer som är verksamma hos den personuppgiftsansvarige (styrelse/nämnd) ska hantera personuppgifter enligt Region
Hallands riktlinjer och rutiner så att den behandling som sker är laglig
och görs på ett korrekt sätt.
Stöd för genomförandet är Riktlinjer Informationssäkerhet och dataskydd



Krisberedskap och civilt försvar
Region Halland ska hantera kriser i fredstid och under höjd beredskap. Region
Halland har ett sektorsansvar för hälso och sjukvård.
o Region Halland och dess verksamheter ska vara robusta och ha god
beredskap och förmåga att hantera kriser, extraordinära händelser och
dess konsekvenser.
o Region Halland ska upprätthålla en fungerande samhällsviktig
verksamhet vid allvarliga händelser.
o Region Halland ska uppnå grundläggande förmåga till civilt försvar.
o Konsekvenserna av allvarliga störningar ska minimeras vid varje
händelse.
Stöd för genomförandet är Riktlinjer Krisberedskap och civilt försvar



Säkerhetsskydd
Region Halland ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges
säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott.
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o Att Region Halland vidtar åtgärder som syftar till att skydda uppgifter
som är av betydelse för Sveriges säkerhet.
o Att Region Halland vidtar åtgärder som syftar till att skydda
säkerhetskänslig verksamhet.
Stöd för genomförandet är Riktlinjer Säkerhetsskydd

Ansvar
Regionfullmäktige är ytterst ansvarig för säkerhetsarbetet i Region Halland. I det
ingår att fatta beslut om säkerhetspolicy.
Regionstyrelsen ska utöva uppsikt över övriga nämnder och bolagsstyrelser,
fastställer regiongemensamma riktlinjer samt ska kontinuerligt följa upp att
ledningssystemet fyller sin funktion. Regionstyrelsen ansvarar för övergripande
samordning av säkerhetsarbetet för verksamheter i egen regi. Nämnder och
bolagsstyrelser ska säkerställa att säkerhetsarbetet sker inom ramen för arbetet med
intern kontroll genom avvikelsehantering. Regionstyrelsen företräder Region Halland
som vårdgivare enligt kraven i patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter.
Regiondirektör fattar beslut om rutiner samt ansvarar, på uppdrag av regionstyrelsen,
att leda, samordna, granska och följa upp att säkerhetsarbetet bedrivs
ändamålsenligt och effektivt i Region Halland.
Förvaltningschef/VD ansvarar för att säkerhetsarbetet initieras, samordnas och följs
upp samt att policy och övriga dokument i ledningssystemet för säkerhet följs.
Regionkontoret kan utgöra ett stöd till chefer på olika nivåer.
Dataskyddsombudet ansvarar för att strategiskt styra, följa upp och övergripande
samordna regionens dataskyddsarbete.
Samtliga medarbetare ansvarar för att arbeta aktivt för ökad säkerhet och för att
påpeka brister i säkerheten till närmaste chef för åtgärd.

Genomförande
Genomförandet av säkerhetspolicyn beskrivs i tillhörande riktlinjer.
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Inriktning och tillämpning
Ett välfungerande säkerhetsarbete uppnås genom interna nätverk och extern
samverkan.
Ledningssystemet gäller alla Region Hallands förvaltningar och majoritetsägda bolag.
Det består på regional nivå av policy samt riktlinjer och rutiner. Allt säkerhetsarbete i
Region Halland utgår från dokumenten.
Styrande dokument på lokal nivå ska utformas utifrån det regiongemensamma
regelverket.

Information, kommunikation och utbildning
Information är en viktig del i säkerhetsarbetet. Region Hallands
kommunikationsfunktioner ska aktivt verka för att initiera och understödja
informationsinsatser och bidra till en ökad medvetenhet.
Medarbetare ska ha kännedom om innebörden av denna säkerhetspolicy.
Region Hallands chefsutbildningar ska omfatta säkerhetsarbete och säkerhetskultur.

Revision och granskning
Säkerhetsarbetet ska revideras varje år inom respektive nämnds, styrelses eller
bolags verksamhet. Resultat och måluppfyllnad från säkerhetspolicyns riktlinjer ska
redovisas i förvaltningens och bolags årsredovisning.
Chefer på alla nivåer kan initiera oberoende granskning av säkerhetsarbetet inom
eget ansvarsområde.
Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka och kontrollera Region Hallands
efterlevnad av tillämplig dataskyddslagstiftning, ge råd avseende Region Hallands
behandling av personuppgifter samt att genomföra revision

