Datum

Sida

2015-04-06

1 (3)

Reglemente för krisledningsnämnden
KS2015/194/01 Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-25, § 184
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Krisledningsnämnd
§1
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser, då
ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta
acceptabla nivå.
§2
Krisledningsnämnden får i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för sitt reglemente,
överta beslutanderätt från kommunstyrelsen i den omfattning, som är nödvändig med hänsyn till den
aktuella extraordinära händelsens omfattning och art.
Definition
§3
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som
• avviker från det normala
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner med direkt negativ påverkan på liv, egendom eller miljön och som utlöser
kris
• kräver skyndsamma insatser av kommunen
Avgränsning
§4
Detta reglemente gäller krisledningsnämndens arbete vid extraordinära händelser i fred och kris/höjd
beredskap. Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och under höjd beredskap tillämpas både i fred och vid höjd beredskap. Vid höjd
beredskap ska även lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. tillämpas.
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Förberedelser
§5
Kommunstyrelsen och styrelserna i de kommunala bolagen ska analysera de risker som kan innebära
att en extraordinär händelse inträffar och vad detta kan få för konsekvenser för kommunstyrelsen och
bolagens verksamhet.
Plan för hantering av extraordinära händelser
§6
För varje ny mandatperiod ska kommunfullmäktige fastställa en ledningsplan för hantering av
extraordinär händelse. Kommunstyrelsen och bolagens analyser av riskerna och dess konsekvenser
kan utgöra ett viktigt underlag för planen.
Beredningsgrupp
§7
Beredningsgruppen är krisledningsnämndens operativa resurs.
Beredningsgruppen har rapporteringsskyldighet till krisledningsnämnden.
Beredningsgruppens uppgifter
§8
Beredningsgruppen har ansvar för att informera allmänheten och personalen, sköta presskontakter
samt att analysera informationsläget såväl som att föreslå och vidtaga åtgärder.
Initiering
§9
Var och en som får kännedom om en situation som kräver snabba beslut och som kan kännetecknas
som en extraordinär händelse kan hos krisledningsnämndens ordförande eller vice ordförande väcka
frågan om beslut att en extraordinär händelse inträffat.
Tillämplighet
§ 10
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden bedömer
när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
Beslut
§ 11
Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden får ensam besluta på nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska
därefter snarast anmälas till nämnden.
Befogenheten att fatta brådskande beslut upphör dock så snart nämnden sammanträtt.
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Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av olika verksamhetsområden från
kommunstyrelsen och kommunala bolag i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har
övertagit från kommunstyrelsen kan återgå. För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om
sekretess och liknande som för den verksamhet eller styrelse som krisledningsnämnden tagit över
beslutanderätten ifrån.
Nämnden är ansvarig för att de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom krisledningsnämndens
verksamhetsområde sker i enlighet med vid varje tidpunkt gällande lagstiftning.
Arbetsformer
§ 12
Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare för dem. Ledamöterna bör vara desamma
som i kommunstyrelsens allmänna utskott.
§ 13
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i nämnden.
§ 14
I övrigt följer krisledningsnämnden kommunstyrelsens arbetsformer.
Sammanträden
§ 15
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer eller enligt § 10

§ 16
Ordföranden eller vice ordförande ansvarar för att kallelser utfärdas till sammanträdena.
Uppföljning
§ 17
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige
beslutar om omfattningen av redovisningen är tillfyllest.
Upphävande av beslut
§ 18
Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om fullmäktige fattar ett
sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd
eller styrelse.

