
  

   

   
   

   
   

   
 

 
  

  Diarienummer 
RS 2020-0147 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Policy 

Verksamhetsskydd 
Beslutad av regionfullmäktige, den 17 november 2021  

Gäller för Region Stockholm  

Gäller tills vidare 

 

 

 

 

 



  

 
 

2 (3) 

 POLICY 
 

Diarienummer 
RS 2020-0147 

 

 

 
 

 

1. Verksamhetsskyddspolicy 

1.1  Inledning 
Region Stockholm har ett viktigt samhällsuppdrag och ansvarar för hälso- 
och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. 
Regionen bidrar även till kulturen i länet. Stora delar av Region Stockholms 
verksamhet är samhällsviktig. Region Stockholms verksamheter måste 
fungera såväl till vardags som vid oönskade händelser. Därför ska 
verksamheterna och de tillgångar som hanteras i dem ha ett anpassat skydd 
mot hot och risker. Verksamheterna ska bedrivas med så få störningar och 
kriser som möjligt, och i de fall de uppkommer ska de kunna hanteras.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna policy är att beskriva hur Region Stockholm ska arbeta, 
både regionövergripande och i nämnder och bolag var för sig, för att 
åstadkomma ett robust skydd av verksamheten i enlighet med 
regionfullmäktiges vision och inriktningsmål. Därigenom bidrar Region 
Stockholm till att skydda samhällets skyddsvärden.   

1.3  Tillämpning 
Denna policy gäller för Region Stockholms nämnder och bolag. Den ska 
tillämpas i Region Stockholms verksamhetsplanering och i avtal med alla 
som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Allt arbete med 
verksamhetsskydd inom Region Stockholm utgår från denna policy.  
 
Ansvaret för skyddet av verksamheten är kopplat till det delegerade 
verksamhetsansvaret. Funktioner med stödjande roll inom området ska 
stötta nämnder och bolag att aktivt driva på utvecklingen av 
verksamhetsskyddet.  
 
Verksamhetsskyddspolicyn konkretiseras i tillhörande riktlinjer för 
områdena informationssäkerhet, säkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap 
samt civilt försvar, och kompletteras av Region Stockholms övriga styrande 
dokument. 
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2. Styrande principer 
Region Stockholms arbete med verksamhetsskydd ska utgå från följande 
principer: 
 
Region Stockholms verksamheter och tillgångar ska skyddas 
Region Stockholms arbete med verksamhetskydd ska bedrivas för att värna 
om: 
• Invånare och besökare: Region Stockholms tjänster ska vara och 

uppfattas som trygga och säkra, och alla som nyttjar dem ska vara 
förvissade om att deras information hanteras på ett säkert sätt. 

• Alla som arbetar inom eller på uppdrag av Region Stockholm: Region 
Stockholm ska vara och uppfattas som tryggt och säkert att verka i.  

• Regionens funktionalitet: Arbetsprocesser och egendom såsom lokaler, 
infrastruktur, utrustning och information ska värderas och skyddas. 
Region Stockholm ska ha förmåga att förebygga störningar och kriser 
och minska konsekvenserna om de ändå inträffar. Länets invånare och 
andra aktörer ska känna tillit till att Region Stockholm har denna 
förmåga.   

 
Verksamhetskyddet ska vara dimensionerat 
Det innebär att nämnder och bolag ska utgå från följande i sitt arbete med 
verksamhetsskydd: 
• Verksamhetens risktagande ska återspegla nämnders och styrelsers 

riskacceptans för att undvika oacceptabel skada, förlust och 
verksamhetspåverkan.  

• Skyddet ska dimensioneras utifrån aktuell hotbild och anpassas till 
skyddsvärde, riskacceptans och lagkrav.  

• Arbetet ska bedrivas systematiskt, spårbart och med ständiga 
förbättringar.  

• Planering, utbildning och övning ska vara en del av det förebyggande 
arbetet.  

• Det ska finnas en förmåga att förebygga, upptäcka och hantera skadlig 
inverkan på Region Stockholms verksamhet.  

 
Skyddsåtgärder ska samverka  
Skyddsåtgärderna ska sammantaget: 
• Förebygga att obehöriga får tillträde till byggnader, lokaler, 

anläggningar och fordon där skyddsvärd verksamhet bedrivs. 
• Förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt 

arbetar i skyddsvärd verksamhet. 
• Förebygga att informationstillgångar röjs, ändras, görs otillgängliga 

eller förstörs. 
• Ge förmåga att hantera störningar och kriser så att kritiska 

verksamheter och processer kan upprätthållas. 
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