Personskydd
Skydd av enskild person

Hot kan medföra långtgående konsekvenser för den hotade, dennes familj och
organisation som den hotade representerar. För att möta de specifika förutsättningarna i varje uppdrag skräddarsys sammansättningen av personal, taktik och
utrustning.
För att Securitas personskydd ska åta sig
ett uppdrag krävs följande förutsättningar:
• Hotet skall vara polisanmält eller komma
genom polisens rekommendation
• Den hotade ska vara representerad av en
organisation (företag, myndighet etc.)
• Endast i undantagsfall och efter noggrann
bedömning utförs skydd av enskilda privatpersoner

personskydd analyser och säkerhetsrådgivning. För ändamålet har vi utarbetat
specifika analysmodeller, rutiner och ett
brett kontaktnät.

Securitas personskydd har stor erfarenhet av
att skydda representanter från näringsliv och
andra organisationer. Avdelningen har ett nära
samarbete med olika polismyndigheter och
har även utvecklat särskilda rutiner för att
kunna erbjuda avancerat krisstöd. Detta
genom ett samarbetsavtal med beteendevetare.

Exempel på analyser och
säkerhetsrådgivning:
• Risk- och hotbildsbedömning
• Säkerhets- eller sårbarhetsanalyser
• Person- och företagskartläggningar
• Upprättande av säkerhets- och
beredskapsplaner
• Upprättande av säkerhetspolicy
(t ex vid utlandstjänst eller resor)
• Kvalificerad utbildning för berörda
personer och organisationer
• Avdelningen kan dessutom utgöra backup för ditt företags säkerhetsorganisation.

Analys och säkerhetsrådgivning
Vid hotsituationer, och som ett led i ett förebyggande arbete, tillhandahåller Securitas

Securitas personskydd har under åren byggt
upp en gedigen kunskap och erfarenhet av
olika typer av evenemangsbevakning,

bolagsstämmor, presskonferenser m. m.
Avdelningen erbjuder totallösningar inom
området, från projektering till genomförande.
Jour och skyddsspaning
Våra personskyddsväktare är i tjänst dygnet
runt under årets alla dagar. Ambitionen är att
påbörja ett uppdrag senast två timmar efter
att avdelningen åtagit sig uppdraget (inom
Stockholms län).
I det förebyggande arbetet bedrivs skyddsspaning kring personer med generella eller
förhöjda hotbilder. Syftet är att upptäcka avvikelser som kan tyda på en potentiell fara för
den skyddade. Strävan är att undanröja faran
innan den övergår i ett angrepp, helst redan
i förberedelseskedet. Skyddsspaningen kan
även nyttjas som larmjour och en personskyddsväktare kan mycket snabbt vara på
plats efter att denne blivit kontaktad.
Avancerad teknik och TSU (debuggning)
Som ett komplement till den personella
bevakningen nyttjas det senaste inom bevakningsteknik såsom larm, kamerabevakning,
skalskydd, belysning etc. Avdelningen har
ett brett kontaktnät bland leverantörer som
arbetar med höga krav på diskretion och
sekretess.

Som ett led i skyddet av företagshemliga eller
andra kvalificerat hemliga uppgifter tillhandahåller Securitas personskydd de-bugging. För
ändamålet nyttjas särskilt utvald och utbildad
personal tillsammans med den senaste
tekniken, som ett komplement till okulär besiktning. Personalen genomgår kontinuerlig
utbildning/träning och omfattas av särskilda
sekretessåtaganden.
Enheten Specialtjänster
Avdelningen har även en grupp som är inriktade på en mängd olika specialtjänster.
Gruppens medarbetare använder sig av både
välbeprövade samt okonventionella arbetsmetoder för att lösa uppgiften på bästa sätt.
Dessutom utgör kontinuerlig dokumentation
en viktig del i inhämtandet av information.
Exempel på uppdrag:
• Efterföljande och dold bevakning
av person eller egendom
• Inbrottsbevakning
• Bekämpning av skadegörelse
• Arbete mot svinn
• Dold statisk bevakning
• Skyddsspaning
• Bedrägerier
• Utbildning och konsultationer

