Reglemente
för krisledningsnämnden
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1

Definition
”Med en extraordinär händelse avses 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 en
kommun eller ett landsting.”
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i Lag om
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och
landsting
( SFS 2002:833) gäller bestämmelserna i detta reglemente.
§1
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Nämnden består av
elva ledamöter och elva ersättare.
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Verksamhetsbeskrivning
§2
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 Lagen om extraordinära
händelser i fredstid hos kommuner och landsting.
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Delegering från kommunfullmäktige
§3
Krisledningsnämnden får besluta att överta hela eller delar av
en annan nämnds verksamhetsområde i den utsträckning som
är nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens
art och omfattning.
För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om
sekretess och liknande som för den nämnd eller styrelse som
krisledningsnämnden tagit över beslutanderätten från.
§4
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 skall därefter anmälas till nämnden.
§5
Krisledningsnämnden skall besluta att verksamhetsområden
som övertagits på grund av en extraordinär händelse skall
återgå till ordinarie nämnd så snart förhållandena medger det.
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§6
Fullmäktige får besluta att en tillträdd krisledningsnämnds
verksamhet skall upphöra. I sådana fall återgår övertagna
verksamhetsområden till de ordinarie nämnderna.
§7
Krisledningsnämnden får besluta om bistånd till andra
kommuner eller landsting som drabbats av en extraordinär
händelse.
§8
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse
besluta om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till en
enskild som drabbats av händelsen.
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Rapporteringsskyldigheten
§9
De beslut som krisledningsnämnden fattar skall rapporteras
till kommunfullmäktige vid närmast följande sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen av
redovisningen och formerna för denna.
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Arbetsformer
§ 10
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är också
ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden.
§ 11
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon
har förhinder, vice ordföranden bedömer när en extraordinär
händelse medför att nämnden skall träda i funktion.
§ 12
Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice
ordföranden har ansvar för att krisledningsnämndens beslut
och arbetsgång dokumenteras.
§ 13
Arbetsformer i övrigt, t ex ersättarnas tjänstgöring, är
desamma som för kommunstyrelsen
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Övrigt
§ 14
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av
information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den
ordinarie nämnden.
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§ 15
Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens
revision och kommunfullmäktige.

Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 15
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00, 12.30–16.00
fre 07.30–12.00, 12.30–15.00
Telefax: 0591-109 76
E-post: kommun@hellefors.se

