Reglemente för krisledningsnämnden

www.laxa.se

Fastställd av kommunfullmäktige 22 april 2020, § 39
Reglementet gäller från och med 23 april 2020.

Uppdrag och verksamhet
Till grund för reglementet ligger kommunallagen (2017: 725) och lagen (2006:554) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skall det
finnas en krisledningsnämnd för hantering av sådana händelser.
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 kommunen.
§ 1 Uppdrag och verksamhet
I kommunen ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under en extraordinär händelse
(krisledningsnämnd). Kommunfullmäktige har utsett kommunstyrelsens presidium till
krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen presidiums ordförande och vice ordförande är även
ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden.
§ 2 Beslut om att träda i funktion
Presidiets ordförande eller, vid förhinder för ordföranden, vice ordförande avgör när
krisledningsnämnden skall träda i funktion och får i avvaktan på detta besluta i brådskande ärenden.
Sådana beslut skall anmälas till nämnden när denna samlats. Om både ordförande och vice
ordförande har förhinder får krisledningsnämnden sammankallas av enskild ledamot. Nämnden ska
då kollegialt besluta om den ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer.
§ 3 Beslut om övertagande från nämnder
Presidiet får som krisledningsnämnd överta de delar av social- och omsorgsnämndens, barn- och
utbildningsnämndens, kulturnämndens samt Sydnärkes miljönämnds verksamhetsområden som man
finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsen. Om det är möjligt bör
krisledningsnämnden samråda med ordförande eller annan ur presidiet i berörd nämnd innan beslut
om övertagande fattas. I vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd som
fråntas hela eller delar av verksamhetsområden ska skyndsamt informeras om detta. Nämnden skall
besluta att övertagen verksamhet skall återgå till respektive nämnd när förhållandena medger det.
Kommunstyrelsens presidium eller kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens
verksamhet skall upphöra när den inte längre behövs.
Delegationer som den ordinarie nämnden beslutat ge till tjänstemän fortsätter att gälla, även under
ledning av krisledningsnämnden, såvida inte krisledningsnämnden beslutar annat.
§ 4 Beslut om ekonomiskt stöd
Krisledningsnämnden får besluta om begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av en
extraordinär händelse.
Är krisledningsnämnden i tjänst då annan kommun eller landsting drabbats av en extraordinär
händelse får nämnden besluta om hjälp till sådan kommun eller landsting.
§ 5 Dokumentation av beslut
Krisledningsnämndens alla beslut och åtgärder under en extraordinär händelse skall dokumenteras
och rapporteras till kommunfullmäktige vid dess närmast följande sammanträde.

§ 6 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Krisledningsnämnden kan besluta att en
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
§ 7 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas av
ordföranden eller, vid förfall av denne, annan ledamot i nämnden och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
§ 8 Kommunallagens regler tillämpas
Utöver bestämmelserna i lagen om extraordinära händelser samt detta reglemente ska
kommunallagens regler tillämpas. Det innebär att kommunallagens regler avseende valbarhet,
sammanträden, jäv, delegation och omröstningsregler m.m. gäller för krisledningsnämnden.

