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Dnr 2016-310

Reglemente
för
krisledningsnämnden

Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-22 § 93
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Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning under extraordinära händelser i fredstid, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.
En extraordinär händelse kan även hanteras inom den ordinarie organisationen.
Med extraordinär händelse avses
Händelse som avviker från det normala, som innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för
en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting
Med viktig samhällsfunktion avses
en samhällsfunktion som är av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle
innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets
grundläggande värden. (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB266 - Maj 2011)

Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i Lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente.
§1
Befogenhet att fatta beslut om att nämnden träder i funktion
Krisledningsnämnden träder i funktion när ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden bedömer att det inträffat en extra ordinär händelse som medför
att nämnden skall träda i funktion.
§2
Inkallande av Krisledningsnämnd m m - Ordförandens uppgifter Det åligger krisledningsnämndens ordförande att:
- besluta om när extra ordinär händelse föreligger.
- bestämma när krisledningsnämnden skall kallas in och kalla till sammanträde.
- om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, fatta nödvändiga beslut.
Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.
- främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder.
Vid förfall för ordföranden övertas uppgifterna av vice ordföranden och den till åldern
äldste ledamoten i nämnd ordning.
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§3
Krisledningsnämndens uppgifter
Krisledningsnämnden utgör och skall fullgöra kommunens högsta ledning under extraordinära händelser i fredstid, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets
basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå.
Vid en extraordinär händelse äger krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de förvaltningsresurser som den begär.
Krisledningsnämnden ska se till
att samhällsviktig verksamhet så långt möjligt bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige bestämmer,
att de föreskrifter som finns i lag eller annan författning följs
att bestämmelser i detta reglemente följs.
Exempel på beslutsärenden i krisledningsnämnden:













Övertagande av hela eller delar av verksamhetsområden från annan nämnd i den utsträckning
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om det är
möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan ett sådant beslut fattas. Ett
sådant beslut skall omgående sändas till den nämnd som berörs.
Ge inriktningsdirektiv till kommunala verksamheter för att hantera händelsen.
Besluta om vilka kommunala verksamheter som skall prioriteras.
Besluta om vilka kommunala verksamheter som skall stängas.
Besluta om ianspråktagande av reservsystem och hur resurser skall fördelas.
Ge direktiv till eventuell omdisponering av personal och förändring i kommunala verksamheter.
Ge inriktning för kommunens information till kommuninnevånarna.
Begära bistånd från annan kommun, regionen eller statlig myndighet.
Lämna bistånd till annan kommun, regionen eller statlig myndighet
Om läget så kräver lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbats av händelsen.
När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden
har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut skall omgående sändas till den nämnd som berörs.

§4
Områdesansvaret
Vid en kris har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen ska arbeta för att stärka samverkan mellan alla som ingår i krisberedskapen på lokal
nivå.
Däremot övertar kommunen inte ansvaret från någon annan. Myndigheter och organisationer behåller sitt ansvar inom sitt verksamhetsområde.
Kommunen/nämnden ska under en krissituation:
Verka för gemensam kunskap om läget.
Verka för att information till allmänhet, massmedier och berörda aktörer samordnas.
Verka för att de lokala aktörernas åtgärder samordnas.
Verka för prioritering av resurser och ett effektivt resursutnyttjande.
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§5
Rapportering och uppföljning
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.

§6
Uppgifter enligt speciallagstiftning
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess, som
skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen.
Den som deltar eller har deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för eller åtgärder
under extraordinära händelser får inte röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har
fått veta om;
1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. enskilda personers ekonomiska förhållanden, eller
4. företags affärs- eller driftsförhållanden.
Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom
nämndens verksamhet.
Nämnden är också registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet
förfogar över och ansvarar också för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar
enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente.
§7
Inkallande av Krisledningsnämnd m m - Ordförandens uppgifter Det åligger krisledningsnämndens ordförande att:
- besluta om när extra ordinär händelse föreligger.
- bestämma när krisledningsnämnden skall kallas in och kalla till sammanträde.
- om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, fatta nödvändiga beslut.
Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.
- främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder.
Vid förfall för ordföranden övertas uppgifterna av vice ordföranden och den till åldern
äldste ledamoten i nämnd ordning.

§8
Kallelse till sammanträden
Kallelsen skall om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för
sammanträdet. Föredragningslista med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas ska
om möjlig bifogas kallelsen
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt meddelas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. E-post, SMS och telefonsamtal får användas.
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§9
Utdragen händelse
Krisledningsnämnden skall kunna verka under utdragna händelser vilket kan innebära
”skifttjänstgöring”. Vid skiftstjänstgöring bör sammaträden ledas av antingen ordföranden
eller vice ordföranden.
§ 10
Ersättarna
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
kallar själv ersättare.
Ersättare inträder i den ordning kommunfullmäktige har bestämt.
För innevarande mandatperiod (2014-2018)
(M) ersätts av
(M), (KD), (C)
(L) ersätts av
(L), (S), (V), (C)
(C) ersätts av
(C),(KD), (M), (L), (S), (V), (SD)
(SD) ersätts av
(SD), (M), (KD), (C), (L), (S), (V)
(KD) ersätts av
(KD), (M), (C)
(S) ersätts av
(S), (V), (L), (C)
(V) ersätts av
(V), (S), (L), (C), (KD), (M), (SD)
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Endast om det föreligger särskilda
skäl bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt på sammanträdet.
§ 11
Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 12
Reservation och särskild mening/ anteckning till protokollet
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra detta skriftligt. Skriftlig reservation bör anmälas vid sammanträdet och skall lämnas till sekreteraren senast i samband med protokollsjusteringen.
Ledamot äger rätt att bifoga särskild mening/anteckning till protokollet. Sådan mening/anteckning skall vara skriftlig, och försedd med uppgift om vilket ärende som avses. Den skall anmälas på sammanträdet och överlämnas till sekreteraren senast i samband med protokollsjusteringen.
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§ 13
Inget medgivande att hålla öppna nämndsammanträden
Kommunfullmäktiges beslut 2000-04-36, § 36 att medge styrelsen och nämnderna att
hålla öppna nämndsammanträden gäller inte för krisledningsnämnden.
§ 14
Krisledningsnämndens sammansättning
Krisledningsnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Bland nämndens ledamöter
väljs en ordförande och en vice ordförande för samma mandatperiod som nämndens ledamöter.
§ 15
Krisledningsnämndens mandattid
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat fr o m 1 januari året efter det år då val
av fullmäktige ägt rum.
§ 16
Delgivning
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommunchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.
§ 17
Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av krisledningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller annan tjänsteman som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
§ 18
Avveckling av verksamhet

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall avvecklas och att den anpassade organisationen skall återgå till normal organisation. Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande
pågår. Om ett sådant beslut fattats återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till fullmäktigesammanträde så snart som
möjligt.
Fullmäktige beslutar om en nämnd som genom krisledningsnämndens övertagande av
denna nämnds beslutsrätt ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom beslut av krisledningsnämnden.

