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Inledning 
Den regionövergripande dokumentstrukturen för säkerhet- och beredskapsarbetet tar sin 
utgångspunkt i Västra Götalandsregionens policy för säkerhet och beredskap. Policyn 
anger värderingar, förhållningssätt och principer för arbetet i Västra Götalandsregionen 
och lägger grunden för styrning på en mer detaljerad nivå i regionstyrelsens beslutade 
riktlinjer för; krisberedskap, informationssäkerhet, civilt försvar samt verksamhetsskydd. 
Rutin för personsäkerhet utgår främst från riktlinjen för verksamhetsskydd och anger 
ramverk och styrning för hur arbetet med personsäkerhet ska utformas. Utifrån denna rutin 
ska lokala verksamhetsanpassade rutiner och handlingsplaner tas fram. 

Mål och inriktning 
Västra Götalandsregionens personsäkerhetsarbete ska utgå från säkerhetsprocessens 
systematik; före, under och efter händelser som innefattar hot, våld eller otillåten 
påverkan.  

Målet är att skapa en trygg och säker miljö för medarbetare, kunder, besökare och 
patienter. Personsäkerhetsarbetet påverkar och påverkas av flera faktorer, bland annat 
utemiljö och byggnadens utformning kopplat till fysiskt skydd, samt 
tillträdesbegränsningar. Arbetet är även kopplat till säkerhetsskyddsarbetet och planering 
av civilt försvar. Ett bristande personsäkerhetsarbetet ger negativa effekter på flera plan, 
därför är det viktigt att ledningen prioriterar säkerhetsarbetet och sätter tydliga mål. Med 
tydliga mål i verksamheten kommer säkerhetskulturen i organisation förbättras och risken 
för hot, våld och otillåten påverkan minska. Ledningens inställning blir normgivande för 
medarbetare och formar verksamhetens säkerhetstänkande och säkerhetsbeteende. I Västra 
Götalandsregionen gäller nolltolerans mot hot, våld och otillåten påverkan.  

Definitioner  
Hot Omfattar alla former av händelser som är riktade mot en eller 

flera medarbetare, förtroendevalda, studenter, kunder, 
besökare eller patienter som ger en olustkänsla och därmed 
uppfattas som hot. 

Händelseanalys Utförs när en händelse inträffat som medfört att medarbetare, 
förtroendevalda, studenter, kunder, besökare eller patienter 
kommit till allvarlig skada eller hade kunnat skadas allvarligt. 
Syftet med en händelseanalys är att identifiera hur och varför 
händelsen inträffat och vilka åtgärder som bör vidtas för att 
förhindra att liknande händelser upprepas. 

Nödvärn Rätten att använda sig av metoder som i andra lägen är 
förbjudna, till exempel att använda visst våld för att försvara 
sig själv eller någon annan. 24 kap. 1§ Brottsbalken. 

Otillåten påverkan Ett samlingsbegrepp som innefattar ett antal brottsliga 
handlingar som syftar till att påverka tjänstepersoner eller 
förtroendevalda i deras uppdrag eller tjänsteutövning, 



 
 

exempelvis mutor, olaga förföljelse, trakasserier, hot eller 
våld. 

Västra 
Götalandsregionens 
personsäkerhetsarbete 

Omfattar alla former av händelser som är riktade mot en eller 
flera medarbetare, förtroendevalda, studenter, kunder, 
besökare eller patienter och som uppfattas som hot, våld eller 
otillåten påverkan. Det är individens egen uppfattning som är 
avgörande i personsäkerhetsarbetet. Personsäkerhetsarbetet 
omfattar även situationer som inte bedöms vara brottsliga.  

Riskinventering En grundläggande inventering av riskerna på arbetsplatsen 
Utgör de inledande stegen i en riskanalys. 

Riskanalys Processen för att identifiera risker och bedöma åtgärder som 
kan vidtas för att undvika eller minimera dessa risker. 

Våld Omfattar alla former av händelser som är riktade mot en eller 
flera medarbetare, förtroendevalda, studenter, kunder, 
besökare eller patienter som ger en olustkänsla och därmed 
uppfattas som våld. 

 

Roller och ansvar 
Arbetsgivaren ansvarar för att inventera och analysera riskerna för hot, våld och otillåten 
påverkan. Riskinventering är grunden i personsäkerhetsarbetet och en del av 
arbetsmiljöansvaret. Arbetsgivaren bör involvera skyddsombudet i arbetet med 
riskinventering och utformning av lokala styrdokument för en trygg och säker arbetsmiljö. 
Arbetet för personsäkerhet revideras årligen i samband med arbetsmiljörond. 

Riskinventering och efterföljande åtgärder ska dokumenteras och sammanställas i en lokal 
åtgärdsplan. Åtgärderna ska sedan genomföras och följas upp. 

Riskinventering ska ske fortlöpande, minst 1 gång per år samt vid förändringar i 
organisation eller verksamhet och vid personella- och byggnadstekniska förändringar. 

Regionstyrelsen: Har uppsiktsplikt och ansvarar för att god säkerhet upprätthålls inom 
Västra Götalandsregionen. 

Nämnder, styrelser och bolag med personalansvar: Ansvarar för att arbetet i respektive 
verksamhet sker i en trygg och säker arbetsmiljö, samt att varje verksamhet tar fram en 
handlingsplan för att förebygga hot och våld. 

Förvaltningschef/VD: Har det yttersta ansvaret för att säkerhetsarbete och ska tillse att 
arbetet initieras, samordnas och följs upp. Verksamhetens risker ska inventeras, förtecknas 
och åtgärdas. 

Respektive förvaltnings säkerhetsfunktion och HR-funktion utgör ett stöd till 
förvaltningsledning och chefer i tillämpning och anpassning av denna rutin.  



 
 

Chef eller rektor: Ansvarar för säkerheten på den egna enheten vilket inkluderar 
riskinventering eller riskanalys och därefter upprätta rutiner eller handlingsplaner för hot, 
våld och otillåten påverkan. I chef eller rektors ansvar ligger även att stödja utsatt 
medarbetare efter en allvarlig händelse samt genomföra händelseanalys och vidta 
nödvändiga åtgärder i verksamheten. Lokala rutiner och handlingsplaner ska vara 
tillgängliga och väl kommunicerade med medarbetarna.  

Medarbetare: Är skyldiga att följa gällande rutiner och handlingsplaner i sin 
yrkesutövning samt arbeta aktivt för ökad säkerhet. Medarbetare ska anmäla upptäckt eller 
misstänkt brottslighet som avvikelse i regionens avvikelsehanteringssystem och informera 
närmaste chef om händelsen.  

Referensgrupp personsäkerhet: En regiongemensam arbetsgrupp som verkar för 
utveckling och stöd av Västra Götalandsregionens personsäkerhetsarbete. Gruppen består 
av olika kompetenser, bland annat inom HR och juridik samt säkerhetssamordnare med 
särskild kunskap inom personsäkerhetsarbetet.  

Referensgruppen stödjer arbetet med att ta fram regionala styrdokument och utbildningar 
samt kravställning vid upphandling av personskydd och bevakning. Gruppen kontaktas via 
lokal säkerhetsfunktion och kan användas för råd och stöd i det lokala 
personsäkerhetsarbetet.  

Utbildning 
Utbildning är grundläggande i personssäkerhetsarbetet och den ska följa 
säkerhetsprocessens systematik, före, under och efter händelser. 

Samtliga medarbetare ska genomgå en grundläggande utbildningen för personsäkerhet. Vid 
nyanställning ska medarbetare informeras och utbildas i hot, våld och otillåten påverkan 
samt vilka risker som finns i verksamheten. Utbildningen ska anpassas efter verksamhetens 
behov och vara ett återkommande inslag i verksamhetens arbetsmiljöarbete samt repeteras 
eller vidareutvecklas var tredje år.   

 

Tillträdesbegränsningar för personsäkerhet 
Besökare ska ha ett legitimt ärende för att vistas i Västra Götalandsregionens lokaler. 
Tillgängligheten kan begränsas genom att göra vissa delar av lokalerna tillgängliga endast 
under vissa tider. Västra Götalandsregionen har rätt att ange villkor för den som vistas i 
lokalerna och utforma ordningsregler som beslutas av den enskilda förvaltningen eller 
verksamheten. Varje verksamhet ska ta hänsyn till risken för hot, våld och otillåten 
påverkan vid utformning av lokalerna. Det är lämpligt att dela in lokaler i tillträdeszoner 
där det tydligt framgår för personal och besökare var de har rätt att vara.  

Exempel på zoner: 

Zon 1 - Publik yta dit allmänheten har tillträde förutsatt att entrédörren är upplåst. 
Zon 2 - Personal kontrollerar inflödet av besökare. 
Zon 3 - Personalyta där endast personal eller personer med särskild behörighet får 
vistas. 



 
 

Säkerhetsprocessen 
Är den strukturerade arbetsprocess som förebygger och minimerar riskerna för att 
medarbetare, förtroendevalda, studenter, kunder, besökare eller patienter utsätts för hot, 
våld eller otillåten påverkan.  

Före - Det förebyggande arbetet som skapar trygghet 
Riskmedvetenhet och dialog skapar en god säkerhetskultur och är utgångspunkten för ett 
framgångsrikt förebyggande arbete. Varje händelse leder till ny kunskap som identifierar 
och möjliggör förbättringar i säkerhetsarbetet. Målet ska vara att skapa en arbetssituation 
och ett arbetssätt med så hög medvetenhet och lyhördhet att risker undviks innan något 
inträffar. Arbetet med att öka medvetenheten sker genom att delge aktuell information om 
säkerhetsläget, inträffade händelser, samt regelbundna diskussioner om det förebyggande 
arbetet på förslagsvis arbetsplatsträffar.  

Under - Pågående händelse 
Medarbetare i Västra Götalandsregionen ska ha god kunskap om hur de ska agera vid 
situationer som innefattar hot, våld eller otillåten påverkan. På varje enhet ska det finnas en 
känd lokal rutin eller handlingsplan som tydligt beskriver: 

 Hur medarbetare snabbt påkallar hjälp. 

 Hur, var och till vem man larmar.  

 Flyktväg eller säker plats vid allvarlig situation.  

 Roller och ansvar vid hot, våld och otillåten påverkan. 
 

Medarbetaren ska först prioritera sin egen säkerhet och försöka lämna platsen. När det är 
möjligt, ta hjälp av en medarbetare, larma bevakningspersonal eller ring polis. Vid behov 
får nödvärn användas. 

Efter - Efter inträffad händelse 
Nolltolerans gäller för hot, våld och otillåten påverkan. Alla händelser ska skyndsamt 
polisanmälas samt rapporteras i regionens avvikelsehanteringssystem. 

Arbetsgivaren ska polisanmäla händelsen även om målsägande (den utsatte) inte vill 
medverka i polisanmälan. Målsägandes personuppgifter ska då inte finnas med i 
polisanmälan utan ersättas av Västra Götalandsregionen som juridisk person som 
anmälare.  

Vid fysisk och psykisk skada ska också arbetsskadeanmälan göras enligt rutin. Vid 
allvarliga fall av hot, våld och otillåten påverkan ska en orsaks eller händelseanalys göras. 
Vid behov ska handlingsplan och skyddsåtgärder uppdateras.  



 
 

Personskydd 
Alla händelser som innefattar hot, våld och otillåten påverkan ska polisanmälas. Polisen 
bedömer därefter lämpliga skyddsåtgärder. Vid behov finns möjlighet att använda en 
personskyddstjänst. Den aktiveras av lokal förvaltning eller bolag och beställs efter 
anmälan till polis och avstämning gällande aktuell hotbild med lokal ledning, HR och lokal 
säkerhetsfunktion. Råd och stöd kan lämnas av den regionala referensgruppen för 
personsäkerhet. 

Avvikelserapportering 
Samtliga händelser som innefattar hot, våld eller otillåten påverkan ska rapporteras i 
avvikelsehanteringssystem. 

Avvikelsehanteringssystem är grunden för nya säkerhetshöjande åtgärder. Rapporteringen 
fyller en viktig funktion och utgör underlaget i uppföljning och förbättringsarbete.  

Organiserad brottslighet och våldsbejakande 
extremism 
Anmäl alltid misstänkt otillåten påverkan eller samröre med organiserad brottslighet eller 
våldsbejakande extremism till din chef eller säkerhetsorganisation. Organiserad 
brottslighet och våldsbejakande extremism använder vanligtvis otillåten påverkan med 
inslag av hot och våld för att uppnå sina mål, och de utgör samtidigt ett allvarligt hot mot 
det demokratiska samhället. Västra Götalandsregionen har nolltolerans och accepterar inte 
någon form av samröre med organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism. 
Västra Götalandsregionen ska arbeta förebyggande och samverka med andra myndigheter 
för att bekämpa individer och organisationer som inte delar de demokratiska värdena i 
samhället.  
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