R EGLE M ENTE FÖ R KRISLE DNINGSNÄMNDEN

Till KF 2019-xx-xx

Reglemente för
krisledningsnämnden
Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § xx
Ansvarig förvaltning: Räddningstjänsten
Ansvarig tjänsteman: Fredrik Björnberg

1

R EGLE M ENTE FÖ R KRISLE DNINGSNÄMNDEN

Innehåll
Allmänt..................................................................................................................................................................3
Definition av extraordinär händelse ......................................................................................................................3
Krisledningsnämndens uppgifter ..........................................................................................................................3
Arbetsuppgifter .................................................................................................................................................3
Ikraftträdande ....................................................................................................................................................4
Brådskande beslut .............................................................................................................................................4
Ekonomiskt bistånd...........................................................................................................................................4
Återgång till normal verksamhet.......................................................................................................................4
Anmälan av beslut.............................................................................................................................................4
Rapportering och uppföljning ...........................................................................................................................5
Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer...................................................................................5
Nämndens sammansättning...............................................................................................................................5
Ersättarnas tjänstgöring.....................................................................................................................................5
Inkallande av ersättare ......................................................................................................................................5
Tidpunkt för sammanträden ..............................................................................................................................5
Kallelse..............................................................................................................................................................5
Justering av protokoll........................................................................................................................................5
Reservation........................................................................................................................................................6
Undertecknande av handlingar..........................................................................................................................6
Information, tystnadsplikt, sekretess.................................................................................................................6

2

R EGLE M ENTE FÖ R KRISLE DNINGSNÄMNDEN

Allmänt
Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnden i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Lag (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap och Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente. I övrigt tillämpas
kommunallagens (2017:725) bestämmelser.

Definition av extraordinär händelse
Med extra ordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning
eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av
en kommun.

Krisledningsnämndens uppgifter
Arbetsuppgifter
§1
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta politiska ledning under extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på
lägsta acceptabla nivå.
Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som kommunen ansvarar för under extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap.
I krisledningsnämndens uppgifter ingår inte att svara för planeringen inför en extraordinär händelse. Detta är en
uppgift för räddningsnämnden.
Krisledningsnämndens arbete under en extraordinär händelse regleras i krisledningsplanen.
§2
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta ansvaret för hela eller delar av verksamhetsområden från
övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och
art.
Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om övertagande fattas. I
vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd som fråntas verksamhetsområde eller delar
av det ska dock skyndsamt informeras om detta.
Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan överklagas enligt 13
kap kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i aktuell lagstiftning.
Krisledningsnämnden ska se till att samhällsviktig verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämmer, de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta
reglemente.
§3
Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller
under nämndens verksamhetsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelser och betalning
av fordran, antaga ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

3

R EGLE M ENTE FÖ R KRISLE DNINGSNÄMNDEN

Ikraftträdande
§4
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, förste vice ordföranden, eller, om denne har
förhinder, andre vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i
funktion.
Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder får krisledningsnämnden sammankallas på begäran av
en enskild ledamot. Nämnden kan sedan besluta om att den ska träda i funktion.

Brådskande beslut
§5
Ordföranden får besluta på krisledningsnämndens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att
krisledningsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till
krisledningsnämnden, d v s så snart denna samlats.
Detta innebär att ordföranden i en akut situation har samma befogenheter som krisledningsnämnden i sin helhet.

Ekonomiskt bistånd
§6
Krisledningsnämnden kan besluta om begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen utan
att göra behovsprövning enligt socialtjänstlagen.
Krisledningsnämnden får besluta att på begäran bistå andra kommuner och landsting/region som drabbats av en
extraordinär händelse. Efter att ett bistånd har lämnats har krisledningsnämnden enligt 4 kapitlet 1 § LEH rätt till
skälig ersättning från den andra kommunen eller landstinget/regionen.

Återgång till normal verksamhet
§7
När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta, att de uppgifter som krisledningsnämnden har
övertagit från andra nämnder, ska återgå till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut kan fattas även om den
extraordinära händelsen fortfarande pågår.
Krisledningsnämnden får själv besluta att krisledningsnämnden ska träda ur funktion då den anser att det inte
längre föreligger förutsättningar för dess verksamhet.
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen
inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår
de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige.

Anmälan av beslut
§8
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.
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Rapportering och uppföljning
§9
Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader samt
utvärdering lämnas till kommunfullmäktigesammanträde så snart som möjligt.
§ 10
Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer,
lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, samt om vidtagna och planerade åtgärder.

Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer
Nämndens sammansättning
§ 11
De ledamöter och ersättare som kommunfullmäktige utser som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott ska även utses som ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden.
Till ordförande och 1:e samt 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden väljs av kommunfullmäktige de
ledamöter som kommunfullmäktige utser till ordförande och 1:e samt 2:e vice ordförande i arbetsutskottet.
Är vid sammanträde varken krisledningsnämndens ordförande eller vice ordföranden närvarande får nämnden
utse ordförande för tillfället.

Ersättarnas tjänstgöring
§ 12
Samma regler för ersättares tjänstgöring gäller som för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Inkallande av ersättare
§ 13
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska se till att en
ersättare kallas in. Ledamot eller ersättare som är förhindrad att bevista sammanträdet, ska skyndsamt göra
anmälan härom till administrativa funktionen.

Tidpunkt för sammanträden
§ 14
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer.

Kallelse
§ 15
Kallelse till ordinarie sammanträde kan ske muntligt. Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till
sammanträdena.

Justering av protokoll
§ 16
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som ordföranden bestämmer.
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska i sådant
fall redovisas skriftligt innan krisledningsnämnden justerar den.
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Reservation
§ 17
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska motiveringen upprättas
skriftligen och lämnas senast vid den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Undertecknande av handlingar
§ 18
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas av ordföranden
samt av föredragande tjänsteman.

Information, tystnadsplikt, sekretess
§ 19
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess, som skulle ha gällt i den
ordinarie nämndorganisationen.
Krisledningsnämnden får besluta i frågor som rör tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen och 2 kap.
tryckfrihetsförordningen och med stöd därav meddelade författningar i fråga om handlingar som förvaras hos
krisledningsnämnden.
Krisledningsnämnden är också registeransvarig för de personregister som krisledningsnämnden för i sin
verksamhet och förfogar över och ansvarar också för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar
enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente.
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