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Ytterligare information

Krisberedskap och allmän säkerhet i Landstinget
Västernorrland
Landstingets beredskaps- och säkerhetsarbete ska grunda sig på lagar, förordningar,
nationella och landstingsövergripande regler, planer, fastställda inriktningar, beslut och
prioriteringar.
För att få en effektiv säkerhet och krisberedskap i landstingets geografiska område, ska
samverkan ske med statliga, kommunala och privata aktörer.

Syfte
Landstinget ska vara en garant för en fungerande hälso- och sjukvård, oavsett
omständigheter. Landstinget ska ha god beredskap för stora påfrestningar, stora olyckor,
medicinska katastrofer och brottsliga angrepp.
Organisationen ska vara förberedd för att hantera dessa typer av oförutsedda händelser
och risker.

Mål
Säkerhets- och krisberedskapsarbetet ska bedrivas med ett helhetsperspektiv där
delprocesserna krisberedskap, informationssäkerhet, brandskydd och allmän säkerhet
tillsammans skapar en gemensam säkerhetsprocess.
Landstinget ska ha en tydlig och effektiv organisation för säkerhet och krisberedskap, som
bidrar till att upprätthålla medborgarnas förtroende för landstinget. Med förebyggande
insatser skapas en trygg och säker miljö för patienter, allmänhet, medarbetare och
förtroendevalda.
Genom att förebygga skador minskas landstingets kostnader.
Viktiga utgångspunkter är:
•
Helhetssyn
•
Samverkan mellan samtliga aktörer
•
Anpassning till dagens hotbild (omvärldsbevakning och risk och säkerhetsanalys).
•
Tydlig ansvarsfördelning
•
Planering, utbildning och övning
Principer
Ansvarsprincipen
Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala
förhållanden ska ha motsvarande ansvar vid en allvarlig händelse.
Likhetsprincipen
Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som
möjligt ska överensstämma i vardag och kris.
Närhetsprincipen

Närhetsprincipen innebär att säkerhet och kriser ska hanteras på lägsta möjliga
nivå, för att beroende på utvecklingen, ta hjälp av organisationer på högre nivå.
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