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Reglemente för krisledningsnämnden
§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 detta
reglemente, överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till just
den extraordinära händelsens omfattning och art.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som;
- avviker från det normala,
- innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner, samt
- kräver skyndsamma insatser av kommunen

§3

Kommunstyrelsen är tillika krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen äger rätt att delegera
till finansutskottet att utöva den operativa ledningen vid extraordinära händelser.

§4

Ordförande (eller vice ordförande när ordföranden har förhinder) bedömer när en
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
Kallelse kan ske muntligt.

§5

Ordförande (eller 1:e vice ordföranden när ordförande har förhinder) får besluta på
nämndens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådana beslut ska emellertid snarast anmälas till nämnden, d.v.s. så snart denna
samlats. Det innebär att ordförande (eller 1:e vice ordförande när ordföranden har
förhinder) i en akut situation har samma befogenheter som nämnden i sin helhet.
Det är inte möjligt att underlåta att sammankalla nämnden och i stället låta ordförande
eller vice ordförande fatta nödvändiga beslut. Deras befogenhet att fatta beslut gäller
endast i sådana brådskande situationer, där nämnden inte hinner sammankallas och dess
beslut avvaktas.
Så snart nämnden hunnit sammanträda upphör denna speciella befogenhet för
ordföranden (eller 1:e vice ordförande när ordföranden har förhinder).

§6

Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, landsting och till
enskilda personer.

§7

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta;
- att de uppgifter som nämnden eventuellt har övertagit från andra nämnder ska återgå
till ordinarie nämnd, samt
- att nämndens funktion upphör
Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår.

§8

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av
händelseförlopp, kostnader och utvärdering lämnas till fullmäktige.

§9

Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt fullmäktige.

