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Ny säkerhetspolicy
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta att
- anta Säkerhetspolicy för Region Halland.
Regionstyrelsen beslutar vidare för sin del att:
under förutsättning av fullmäktiges beslut rörande säkerhetspolicyn anta riktlinjer för
allmän säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd, krisberedskap och civilt
försvar samt säkerhetsskydd.

Sammanfattning
Region Hallands säkerhetspolicy omfattar:
- allmän säkerhet
- informationssäkerhet och dataskydd
- krisberedskap och civilt försvar
- säkerhetsskydd
Policyn anger övergripande mål och ger riktningen för säkerhetsarbetet under
mandatperioden 2019-2022. Ansvaret för säkerheten, på såväl politisk- som
tjänstemannanivå, tydliggörs särskilt i policyn.
Policyns övergripande mål omsätts i de tillhörande riktlinjerna till mätbara mål för de
fyra områdena enligt ovan. Riktlinjerna antas av regiondirektören och följs upp i
samband med årsredovisningen.
Säkerhetspolicyn ersätter policyn som Regionfullmäktige antog 2012-02-15

Bakgrund
På nationell och internationell nivå utmanas säkerheten ständigt. Det
säkerhetspolitiska läget har försämrats i vårt närområde, i Europa och i övriga
världen, vilket medfört att Sverige har återupptagit arbetet med civilt försvar och
totalförsvarsplanering.

Sverige har de senaste åren utsatts för attentat och incidenter som inneburit stort
lidande för människor och prövat säkerheten i viktiga samhällsfunktioner.
Terrorattentat, händelsen inom Transportstyrelsen, cyberincidenter och vattenbrist i
delar av landet är några exempel på detta.
På regional nivå arbetar Region Halland aktivt för att uppnå en god säkerhet inom
hela koncernen. Alla som vistas i våra verksamheter ska känna trygghet samt känna
förtroende för att deras information skyddas och hanteras på rätt sätt. Vi ska även ha
en god förmåga att hantera krissituationer över hela hotskalan. Till detta hör även en
grundläggande förmåga till civilt försvar.
På lokal nivå ska samtliga verksamheter ha en grundläggande förmåga att
upprätthålla en god säkerhet. Ansvaret för säkerheten ligger hos förvaltningschefen.
Regionkontorets roll är att styra, stödja och samordna, så att förvaltningschefen kan
ta sitt ansvar och nå uppsatta mål.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Säkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer medför inga omedelbara kostnader för
Region Halland. Regioner och landsting erhåller statliga bidrag som ska användas till
att bland annat stödja arbetet med riskanalys, totalförsvarsplanering,
kunskapshöjning m m.

Däremot kommer de åtgärder som krävs för att uppnå en god säkerhet enligt
exempelvis riskanalyser m m, att generera såväl drift- som investeringskostnader.
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