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Reglemente för krisledningsnämnden

§1
I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära
händelser. Närmare bestämmelser finns i lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Detta
reglemente utgör tillsammans med lagens bestämmelser styrdokument för kommunens
organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid.
§2
Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskotts utgör kommunens krisledningsnämnd. Arbetsutskottets ordförande, 1:e vice och 2:e vice
ordförande är ordförande respektive 1:e vice och 2:e vice ordförande
i krisledningsnämnden.
Vid förfall för både ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande leds nämndens
sammanträde av annan ledamot som utses av nämnden vid varje enskilt tillfälle.
§3
Krisledningsnämnden skall ha en organisation för löpande ärenden.
§4
Krisledningsnämnden sammanträder normalt i det kommunala ledningsrummet
(Kommunstyrelsesalen).
§5
Kommunen skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den skall
hantera extraordinära händelser. Med extraordinära händelser avses en sådan
händelse som avviker från det normala och som innebär en allvarlig störning eller
övervägande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av kommunen.
Vid höjd beredskap skall detta reglemente inte tillämpas.
§6
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap bedömer ordföranden när en
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Om ordföranden
inte är tillgänglig övergår dennes befogenheter till 1:e vice ordföranden. Om 1:e
vice ordföranden inte är tillgänglig övergår dennes befogenheter till 2:e vice ordföranden.
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§7
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om denne/denna har förhinder, 1:e vice
ordföranden, eller om denne/denna har förhinder, 2:e vice ordföranden, får besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande ej
kan avvaktas. Besluten skall snarast anmälas till nämnden.
§8
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde
genom protokoll eller motsvarande dokument.

_______________

Kommunfullmäktige har fastställt reglementet 2003-09-25 § 80 (dnr 2003:261) att gälla
fr o m 2003-10-01.
Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar: 2007-06-28 § 108
(dnr 2007-KS0168) och 2011-05-24 § 102 (dnr 2011-18)
Ändringarna har införts ovan.
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