Kungsörs kommuns författningssamling

Nr A.14

Reglemente för krisledningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige 2005-01-31, § 8
Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-26, § 93
Reviderat av kommunfullmäktige 2011-05-23, § 125
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 68 (bl.a. utökad beskrivning av
uppgiften, möjlighet att ta över verksamhetsområden och förvaltningsresurser)

Utöver vad som föreskrivs om styrelser, nämnder i kommunallagen (SFS 1991:900)
gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Krisledningsnämndens övergripande uppgifter
§1
Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (SFS 2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i
fredstid och höjd beredskap.
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.
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 och kräver skyndsamma insatser av en kommun
eller ett landsting” (1 kap 4 § SFS 2006:544).
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten följer de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Till ledning för arbetet finns D.04. Krishanteringsplan för Kungsörs kommun. Här
beskrivs bl.a. krisledningsnämndens sammansättning, ansvar och uppgifter.
§2
Krisledningsnämnden får
-

överta beslutanderätt från annan nämnd eller styrelse. Beslutanderätten får
endas övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika händelsens art och omfattning.

-

fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga
nämnder. Detta gäller i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den
extraordinära händelsens omfattning och art. Ett sådant beslut ska omgående
sändas till den nämnd som berörs. Om möjligt ska berörd ordförande har beretts
möjlighet att yttra sig.

-

ta i anspråk de förvaltningsresurser som nämnden begär och som behövs vid den
extraordinära händelsen. Nämnden ska dock se till att samhällsviktig verksamhet
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bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige angett, bestämmelser
i detta reglemente samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan författning.
Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för, att de åtgärder som vidtas av olika aktörer för krishantering och informationen till allmänheten under en extraordinär händelse i fredstid samordnas.

§3
Ordföranden bedömer när en extraordinarie händelser medför att nämnden ska
träda i funktion och beslutar i sådan falla att så ska ske. Ordföranden bestämmer
dag och tid för sammanträde samt ansvarar för att nämnden kallas på lämpligt
sätt.
§4
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att den beslutanderätt, de uppgifter och förvaltningsresurser som nämnden har övertagit från
andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
För krisledningsnämndens verksamhet finns särskilda bestämmelser i 2 kapitlet,
§§ 3-6 nämnda lag.
§5
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna
för denna.
§6
Krisledningsnämnden bör, om det är möjligt med hänsyn till rådande situation, samråda med berörd nämnd innan beslut fattas inom ordinarie nämnds ansvarsområde.

Rapporteringsskyldigheter
§7
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
Övrigt
§8
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till
nämnden.
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§9
För krisledningsnämnden gäller utöver detta reglemente också Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder samt Arbetsordning för styrelse och
nämnder, båda antagna av kommunfullmäktige.
--------------------------
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