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Säkerhetspolicy
Bakgrund
God säkerhet är ett tillstånd där hot och risker för människan och
organisationen är kända och hanterade till en accepterad nivå.
God säkerhet är Region Sörmlands ambition.
De interna och externa hot som finns i dagens samhälle är mer komplexa
än tidigare. Hot och sårbarheter uppstår och förändras snabbt, vilket ställer
krav på att Region Sörmlands säkerhetsarbete ständigt utvärderas och
anpassas, samt att alla berörda bidrar till bibehållen, eller vid behov, en
förbättrad säkerhet.
Säkerhet är ett begrepp som finns med i all verksamhet i alla processer,
och som berör varje människa. Tillsammans kan regionen uppnå en god
säkerhet genom att vi alla alltid reflekterar och kommunicerar kring risker
och trygghet.
Syfte
Säkerhetspolicyn är en del i ledning och styrning av regionen och anger
visionen och viljeinriktningen för säkerhet på en övergripande nivå.
Säkerhetsarbetet ska syfta till att:





Bibehålla regionens öppenhet, trygghet samt tillgängliga vård för de
behövande.
Ingen eller inget ska skadas av anledningar som rimligen, och med
skälig insats, hade kunnat förutses och förebyggas.
Värna människors liv och hälsa samt Region Sörmlands
samhällsviktiga funktion.
Riskmedvetenhet och respekt för begreppet god säkerhet ska finnas i
alla processer.
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Mål
Övergripande mål för säkerhetsarbetet är att skydda regionens tillgångar
(egendom, förtroende, medarbetare, patienter, brukare, besökare,
resenärer, förtroendevalda, och andra berörda) mot inre och yttre hot.
Nedan formuleras mål som ett stöd i arbetet.


Säkerhetsarbetet ska vara riskbaserat

Säkerhetsarbetet och etablering av säkerhetsåtgärder ska utgå från
identifierad risk mot liv, hälsa, egendom och verksamhetens funktion, samt
främja kvalitet, effektivitet och följsamhet till samhällets krav.


Regionen ska ha en god säkerhetskultur

Säkerhetskulturen skapas av en gemensam insikt och förståelse om värdet
av en trygg och säker verksamhet. Säkerhetskulturen ska främja
omhändertagande av verksamhetsspecifika säkerhetsbehov, utveckling av
riskhanteringen, aktiv riskminimering och uppmuntrande av rapportering
av brister.


Säkra processer

Ledning, verksamhet och stödfunktioner ska säkerställa att alla processer
omhändertar säkerhetsaspekterna med hänsyn till regionens ambition.


Infrastruktur för samhällsviktig funktion

Infrastrukturen för upprätthållande av regionens samhällsviktiga funktion
anses vara skyddsvärd, och ska omhändertas med stor respekt.


Regionen ska ha en god förmåga att hantera störningar

Säkerhetsarbetet ska också främja förmågan att hantera störningar, kriser
och katastrofer med bibehållen kvalitet och förmåga över tid.


Säkerhetsarbetet ska utvecklas genom samverkan

Säkerhetsarbetet ska utvecklas genom samverkan med regioner,
kommuner, organisationer och statliga myndigheter.
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Roller och ansvar
Regionfullmäktige fastställer säkerhetspolicy för regionen.
Regionstyrelsen ansvarar för att Säkerhetspolicy utarbetas och hålls
aktuell. Regionstyrelsen följer upp handlingsplan med mätbara mål för
säkerhetsarbetet.
Varje nämnd och styrelse är ansvarig för säkerhet och inom sitt
verksamhetsområde och ska, inom ramen för regionens ledningssystem
anta verksamhetsspecifika styrdokument där så är nödvändigt. Det åligger
även varje nämnd och styrelse att årligen följa upp säkerhetsarbetet.
Ansvaret för säkerhet är generellt kopplat till det delegerade
verksamhetsansvaret.
Uppföljning och revidering
Uppföljning och revidering av denna policy ska i enlighet med Region
Sörmlands styrmodell och hantering av styrande dokument.
Uppföljning av följsamhet gentemot denna policy med tillhörande
styrdokument kontrolleras och rapporteras årligen till regiondirektör och
styrelser/nämnder.
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