REGLEMENTE
KRISLEDNINGSNÄMND

Dokumentbeskrivningar
Policy
En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En
policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslutas av kommunfullmäktige och i övrigt av
kommunstyrelsen. En policy gäller tills vidare och bör därför revideras vart fjärde år och följa mandatperioden.

Program och planer
Ett program anger långsiktiga avsikter i en fråga av större vikt. Ett program är mer beskrivande än en policy och
mer övergripande än en plan. Om program ska gälla för hela kommunen ska den antas av kommunfullmäktige.
En plan eller handlingsplan innehåller åtgärder som ska vidtas inom ett särskilt område och syftar till att
förverkliga exempelvis mål, policy, lagar mm. En handlingsplan är mer konkret och specifik än en plan och
innehåller exempelvis ansvar. De bör revideras vart fjärde år och följa mandatperioden

Föreskrifter
Regeringen har i förordningar gett kommunerna rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade
bestämmelser än i förordning.

Riktlinjer och rutinbeskrivningar
En riktlinje innehåller anvisningar om hur en fråga ska hanteras. Den är vägledande i hur tjänstemän bör agera.

Reglemente
Kommunfullmäktige beslutar hur kommunen ska organiseras och vilka nämnder som skall finnas och hur de skall
vara sammansatta. Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för nämnderna.
Reglementen är ett regelverk om nämndernas arbetsformer och har till uppgift dels att klargöra
befogenhetsfördelningen mellan de olika nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar också om sitt eget reglemente
s.k. arbetsordning samt revisionens.

Bolagsordning och ägardirektiv
För de kommunala bolagen motsvaras reglementena av bolagsordning och ägardirektiv. Dessa kommunala
aktiebolag ska följa såväl aktiebolagslagen som delar av kommunallagen.

Stadgar
Ett äldre begrepp för riktlinjer är stadgar, vilka antas av fullmäktige. Stadgar används mest i formen av regler
för hur en förening eller stiftelse ska arbeta.

Taxor och avgifter
Kommunen har så kallad avgiftsmakt det vill säga befogenhet att ta ut avgifter av enskilda som ersättning
antigen för kommunala prestationer eller för rätten att nyttja allmänna platser och inrättningar. Avgift som är
privaträttsliga och är grundade på frivilliga avtal kallas avgifter. Avgifter som är offentligrättsliga det vill säga
påtvingad prestation med stöd av bestämmelser i en allmän författning kallas taxor. Taxor och avgifter beslutas
av fullmäktige.

Arvoden och andra kommunala stöd
Fullmäktige får besluta att förtroendevalda i skälig omfattning får ersättning för sitt uppdrag och därtill
uppkomna omkostnader.
Kommunen har möjlighet att ge olika stöd exempelvis till föreningar.
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Reglemente för krisledningsnämnden
§1

Krisledningsnämnden utgör enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
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 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

Krisledningsnämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild
eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska så snart som möjligt anmäla detta till
ordföranden som avgör om närvaro får ske på distans.
Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i krisledningsnämnden.

§6

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).

§7

Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, landsting och till
enskilda personer.
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§8

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.

§9

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

§ 10

Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt fullmäktige.
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