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FAGERSTA KOMMUNS
FÖRFATTNINGSSAMLING
Nr 2012:4

Reglemente för krisledningsnämnden
Antagen av kommunfullmäktige (KF) den 25 maj 2004 § 39. Ändringar antagna av KF 2012-11-27, § 110.
Verksamhetsbeskrivning
§1
Krisledningsnämnden ansvarar för ledningen av kommunens verksamheter i händelse av en extraordinär händelse i fredstid. Kommunens befogenheter och organisation vid en sådan händelse regleras genom Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I denna lag definieras en
extraordinär händelse så som en 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.
Delegation från kommunfullmäktige
§2
Krisledningsnämnden får besluta att överta hela eller delar av en annan
nämnds verksamhetsområde i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning och art.
§3
Krisledningsnämnden ska besluta att övertagna verksamhetsområden ska
återgå till ordinarie nämnd så snart förhållandena medger det.
Fullmäktige får besluta att en tillträdd krisledningsnämnds verksamhet
ska upphöra. I sådant fall återgår övertagna verksamhetsområden till de
ordinarie nämnderna.
§4
Krisledningsnämnden får besluta om bistånd till andra kommuner, landsting och till enskilda personer.
§5
I samband med extraordinär händelse ansvarar krisledningsnämnden för
organisationen för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM).
Delegation från nämnd
§6
Ordföranden eller, om hon eller han har förhinder, vice ordföranden avgör
när en extraordinär händelse kräver att krisledningsnämnden träder i
funktion.
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§7
Ordföranden eller, om hon eller han har förhinder, vice ordföranden får
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter anmälas till
nämnden.
Rapporteringsskyldighet
§8
De beslut som krisledningsnämnden fattar ska rapporteras till kommunfullmäktige vid närmast följande sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar själv om formerna och omfattningen av rapporteringen.
Arbetsformer
§9
Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.
§ 10
När krisledningsnämnden måste sammanträda kallas nämndens ledamöter och ersättare. Ersättarna tjänstgör i den ordning de blivit invalda i
nämnden.
§ 11
För krisledningsnämndens verksamhet gäller i tillämpliga delar de jävsbestämmelser som framgår av 6 kapitlet kommunallagen.
§ 12
Ordföranden eller, om hon eller han har förhinder, vice ordföranden har
ansvar för att krisledningsnämndens beslut och arbetsgång dokumenteras.
Övrigt
§ 13
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller
den sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden, vars verksamhet krisledningsnämnden övertagit.
§ 14
Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision och
kommunfullmäktige.
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