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Säkerhetspolicy Region Blekinge 

Region Blekinge ska värna människor, egendom, verksamheter och miljö, samt grundläggande värden som 
demokrati, rättvisa, integritet och förtroende. Invånarna ska känna trygghet i Region Blekinges 
verksamheter och känna förtroende för att deras information skyddas och hanteras på rätt sätt.  

Region Blekinge aktivt för att uppnå en god säkerhet. För detta krävs ett systematiskt säkerhetsarbete, som 
bygger på strukturerad riskhantering och ständiga förbättringar. En annan förutsättning är en tydlig 
styrning av säkerhetsarbetet, rätt skyddsåtgärder och att en avvägning också sker mellan säkerhet, 
effektivitet och ekonomi. Gällande lagar och krav ska följas och utgör lägsta nivå för säkerhetsarbetet 
inom Region Blekinge. 

Region Blekinge är en del av Sveriges krishanteringsorganisation. Samhällsviktig verksamhet, som hälso- 
och sjukvård och kollektivtrafik samt deras stödfunktioner måste fungera oavsett påverkan. Det ska finnas 
god förmåga i Region Blekinge att hantera kriser och extraordinära händelser under såväl fredstid som vid 
höjd beredskap och krig. 

Mål för regionens säkerhetsarbete 
• Patienter, besökare, resande, studerande, medarbetare och förtroendevalda ska vara trygga i 

Region Blekinges lokaler och verksamheter. 

• Rätt och riktig information ska nå rätt mottagare i rätt tid och vara skyddad för obehörig 
åtkomst och förstörelse. 

• Region Blekinge ska vara robust och ha god beredskap för att hantera kriser och 
extraordinära händelser, såväl i fredstid som vid höjd beredskap och krig. 

• Region Blekinge och dess verksamheter ska bedriva ett adekvat säkerhetsskydd samt ett 
effektivt arbete mot oegentligheter och otillåten påverkan  

• Region Blekinge ska arbeta för en god säkerhetskultur och en gemensam säkerhetsprocess 
inom regionens samtliga verksamheter. 

Denna policy gäller för Region Blekinge och för alla verksamheter som bedrivs i egen regi eller via avtal. 
Den som anlitar entreprenörer, inhyrd personal, konsulter och leverantörer ska säkerställa att externa 
medarbetare omfattas av säkerhetspolicyn. 

Planering och uppföljning av säkerhetsarbetet ska genomföras kontinuerligt och syftar till att behålla och 
utveckla det systematiska säkerhetsarbetet 
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