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Torsby kommun
Reglemente för Krisledningsnämnden

Utöver vad som är stadgat i kommunallagen (1991:900) angående nämnder och styrelser
m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente.
§ 1 Krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens krisledningsnämnd. Nämnden träder i
funktion först när en extraordinär händelse bedöms ha inträffat.
§ 2 Definition
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, och
kräver skyndsamma insatser av kommunen.

§ 3 Avgränsning
Detta reglemente gäller krisledningsnämndens arbete vid extraordinära händelser i fred och
kris. Vid höjd beredskap skall i stället lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. och lagen
(1994:1720) om civilt försvar tillämpas.
§ 4 Förberedelser
Nämnderna och styrelserna i de kommunala bolagen skall analysera de risker som kan
innebära att en extraordinär händelse inträffar och vad detta kan få för konsekvenser för
nämndens verksamhet.
§ 5 Plan för hantering av extraordinära händelser
Fullmäktige skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära
händelser. Nämndernas analyser av riskerna och dess konsekvenser kan utgöra ett viktigt
underlag för planen.
§ 6 Tillämplighet
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden,
bedömer när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden skall träda i funktion.
§ 7 Beslut
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden,
får ensam besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
Befogenheten att fatta brådskande beslut upphör dock så snart nämnden sammanträtt. De
beslut som nämndens ordförande eller vice ordförande redan fattat skall anmälas till
nämnden.
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Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden
från övriga nämnder och kommunala bolag i kommunen i den utsträckning som är nödvändig
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När förhållandena medger skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden
har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.
För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och liknande som för den
nämnd eller styrelse som krisledningsnämnden tagit över beslutanderätten från.
§ 8 Krisledningsnämndens beslutsförhet
Nämnden får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 9 Ersättare för ordförande
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
sammanträde, fullgör annan ledamot i nämnden ordförandens uppgifter.
§ 10 Ersättares tjänstgöring i nämnden
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om den personlige ersättaren också är förhindrad att deltaga i sammanträdet kallas annan
ersättare som representerar det parti eller sammanslutning av partier som den frånvarande
ledamoten tillhör.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om ersättaren väljs proportionellt skall dessa tjänstgöra enligt de bestämmelser som gäller
enligt Lag om proportionellt valsätt (SFS 1992:339).
Endast ledamot eller ersättare som är av kommunfullmäktige vald till nämnden får tjänstgöra.
§ 11 Växeltjänstgöring i nämnden
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv, får åter
tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 12 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till sin personlige ersättare som därigenom kallas till sammanträdet.
Är också den personlige ersättaren förhindrad skall ledamoten anmäla detta till
kommunchefen som kallar ersättare enligt reglerna i § 10 ovan.
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§ 13 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.
§ 14 Närvaro- och yttranderätt för utomstående i nämnden
Krisledningsnämnden kan kalla förtroendevald, anställd, eller sakkunniga att närvara vid
nämndens sammanträde för att lämna upplysningar. Den som kallats till ett sammanträde får
inte delta i besluten och har inte rätt att få avvikande mening antecknat till protokollet.
Däremot har han, om nämnden så beslutar, rätt att delta i överläggningarna.
§ 15 Initiering
Var och en som får kännedom om en situation som kräver snabba beslut och som kan
kännetecknas som en extraordinär händelse kan hos krisledningsnämndens ordförande eller
vice ordförande väcka frågan om beslut att en extraordinär händelse inträffat.
§ 16 Uppföljning
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen är tillfyllest.
§ 17 Upphävande av beslut
Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om fullmäktige
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har
övertagit till ordinarie nämnd.
§ 18 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet skall justeras senast 14 dagar
efter sammanträdet. Senast andra dagen efter att protokollet har justerats skall justeringen
tillkännages på kommunens anslagstavla.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan den justeras. Justeringen av en omedelbart justerad paragraf skall
senast två dagar senare tillkännages på kommunens anslagstavla.
************************************

