Kvalitetsdokument

Sida 1 (2)

Dokumentnr.

Dokumenttyp

Utgåva

Författare

Godkännare

19423

Policy

5.0

Jörgen Svensson

Pia Sandvik

Process

Godkänt

Strategi

2021-04-13

Säkerhetspolicy
RISE uppdrag är att vara ett internationellt konkurrenskraftigt
industriforskningsinstitut som verkar för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka
näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt främja offentlig sektors förnyelse
och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar tillsammans med
näringslivet.
Det övergripande målet med RISE säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet är att på ett
systematiskt sätt säkerställa ett erforderligt skydd för egna och förvaltade
skyddsvärden så att RISE uppfattas som en förtroendeingivande internationellt
ledande innovationspartner.
Ett systematiskt säkerhetsarbete skapar bättre förutsättningar för
verksamhetsstyrning av säkerhetsarbetet som syftar till:
•
•
•
•
•

att RISE verksamhet och lokaler ska utgöra en trygg arbetsmiljö för både
medarbetare, partners och besökare
att vara en säker samarbetspartner för RISE kunder
att värna och skydda materiella och immateriella värden
att skydda förtroendet för varumärket RISE
att värna om Sveriges säkerhet

Alla medarbetare har ett personligt ansvar att följa gällande säkerhetsregler och
säkerhetsrutiner som tillämpas inom det egna ansvars- arbetsområdet.
Säkerhetskulturen vid RISE ska präglas av enskild medarbetares ansvarskänsla och
vilja att skydda den egna, andra kollegors och kunders skyddsvärden så att
konkurrenskraften och förtroendet bibehålls samt att RISE uppfattas som en
förtroendeingivande internationellt ledande innovationspartner.
Det systematiska säkerhetsarbetet utgör också en grund för att skydd och säkerhet
vid säkerhetskänslig verksamhets säkerställs. Detta sker genom säkerhetslösningar
inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personsäkerhet, administrativ säkerhet
samt krisberedskap. Det systematiska säkerhetsarbetet är ett stöd för att
verksamheten ska kunna bedrivas på ett säkert, kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Utskrivet dokument är inte säkert gällande
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Ansvar och uppföljning
VD har det övergripande ansvaret för säkerhet och krisberedskap. Under VD följer
ansvaret för säkerhet, riskhantering, säkerhetsskydd och krisberedskap i
linjeorganisationen ner till divisionschef och avdelningschef eller motsvarande.
Säkerhetsskyddschefen rapporterar kontinuerligt säkerhetsrelaterade händelser till VD
och CFO. Säkerhetschefen informerar vid behov centrala funktioner vid RISE samt
utgör en stödresurs för alla verksamhetschefer. Säkerhetsarbetet organiseras vid RISE
Säkerhetsenhet.
För samordning av åtgärder vid krissituationer vid RISE ska det finnas en
krisledningsorganisationer på koncern-, division- och avdelningsnivå. Säkerhetschefen
är processpecialist för krisledningsprocessen.
RISE Säkerhetsenhet ansvarar för att säkerhetspolicyn årligen granskas och vid behov
revideras.

Utskrivet dokument är inte säkert gällande

