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Reglemente för
krisledningsnämnden i
Valdemarsviks kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2019-05-27 § 61
Senast reviderad: 2020-03-31
Giltig från och med: 2020-04-01
Dokumentansvarig: Kommunchef
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I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i
fredstid. Närmare bestämmelser finns i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). I övrigt tillämpas
kommunallagens (SFS 2017:725) bestämmelser och kommunstyrelsens reglemente i
tillämpliga delar.
Arbetsuppgifter
1§
Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som kommunen ansvarar för under extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
I krisledningsnämndens uppgifter ingår inte att svara för beredskapsplaneringen för att klara
en extraordinär händelse. Detta är en uppgift för den ordinarie organisationen.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden
från övriga utskott/nämnder i kommunen i den utsträckningen som är nödvändig med hänsyn
till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berört utskott/nämnd innan beslut
om övertagande fattas. I vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt.
Utskott/nämnd som fråntas verksamhetsområde eller delar av det ska dock skyndsamt
informeras om detta.
Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan
överklagas enligt 10 kap kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i
aktuell lagstiftning.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker
I krisledningsnämndens verksamhet.

Ikraftträdande
2§
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denna har förhinder, alternativt någon av de vice
ordförandena bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
Om både ordföranden och de båda vice ordförandena har förhinder får krisledningsnämnden
sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan sedan besluta om att den ska
träda i funktion.
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Brådskande beslut
3§
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denna har förhinder, alternativt någon av
tjänstgörande vice ordförandena, får besluta på nämnden vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast
anmälas till nämnden.
Ekonomiskt bistånd
4§
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna ekonomiskt stöd till enskild
som drabbas av händelse utan att göra behovsprövning enligt socialtjänstlagen.

Återgång till det normala
5§
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra utskott/nämnder ska återgå till ordinarie utskott/nämnd.
Kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om
kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie utskott/nämnd.
Krisledningsnämnden får själv besluta att nämnden ska träda ur funktion då den anser att det
inte längre föreligger förutsättningar för dess verksamhet.

Anmälan av beslut
6§
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.

Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer

Sammansättning och ordförande
7§
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Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. Kommunstyrelsens ordförande är
krisledningsnämndens ordförande.
Krisledningsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Kommunfullmäktige utser en ordförande samt första och andra vice ordförande bland
nämndens ledamöter.
Ordföranden ska:
• leda nämndens arbete och sammanträden,
• kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov har
beretts, samt
• bevaka att nämndens beslut verkställs.

Utskott
8§
Inom krisledningsnämnden ska ett utskott finnas. Krisledningsnämnden får enligt särskilt
beslut meddela att utskottet får utöva krisledningsnämndens arbetsuppgifter för löpande
arbete samt vid en extraordinär händelse.
Efter ett sådant beslut lyder utskottet under samma bestämmelser som avser
krisledningsnämndens uppgifter enligt detta reglemente.
Ett sådant beslut från krisledningsnämnden ska delges kommunfullmäktige kommande
sammanträde.

Utskott, sammansättning, ordförande och vice ordförande
9§
Utskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare och utses bland
krisledningsnämndens ledamöter och ersättare.
Krisledningsnämnden väljer bland utskottets ledamöter ordförande, förste och andra vice
ordförande.

Ersättare för ordföranden
10 §
Om varken ordförande eller någon av de vice ordförandena kan tjänstgöra som ordförande
tjänstgör den person som stod efter ordförande och de vice ordförandena i bestämd ordning
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vid valet till krisledningsnämnden alternativt dess utskott.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Kallelse
11 §
Ordföranden ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena. Kallelsen skall vara
skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. Om omständigheterna föranleder det får
kallelsen ske på annat sätt.
Inkallande av ersättare
12 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde
ska se till att en ersättare kallas in.

Ersättarnas tjänstgöring
13 §
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. En ledamot som inställer sig
under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i
ledamotens ställe, när pågående ärende avslutats.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd kallas ersättare i den ordning
de valts till nämnd eller utskott.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den vid val bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in.
Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionella val, skall fyllnadsval
snarast förrättas.

Tidpunkt för sammanträden
14 §
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Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer.

Närvarorätt
15 §
Krisledningsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden
att närvara vid nämndens sammanträden.
Närvarorätten enligt första stycket gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild.
Krisledningsnämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden.
Kommunchef har alltid närvarorätt vid krisledningsnämndens sammanträden även vid ärenden
som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Jäv, avbruten tjänstgöring
16 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra
då pågående ärende behandlats.

Deltagande i beslut
17 §
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla
detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
krisledningsnämnden fattar det med acklamation.

Justering av protokoll
18 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Sida

KS-SA.2020.33

7(8)

Reservation
19 §
Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska det göras
skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Kungörelse och tillkännagivanden av föreskrifter med mera
20 §
Krisledningsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Krisledningsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Undertecknande av handlingar
21 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av krisledningsnämnden ska
undertecknas av ordföranden samt av ansvarig tjänsteman. Vid förhinder hos ordförande
träder första, om inte denna kan, andra vice ordförande in i dennas ställe alternativt
ordförande som tjänstgör enligt 10 §.

Sekretess
22 §
Om krisledningsnämnden lämnar ut information som hör till verksamhet som tagit över från
annat utskott/nämnd gäller sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden

Deltagande på distans
§ 23
Nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får
endast äga rum om ljud- och bildöverföringen sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
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Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
En ledamot som önskar delta på distans ska så tidigt som möjligt anmäla detta till
nämndens ordförande och sekreterare.
Sekretessärenden får hanteras med distansdeltagande ledamöter. Det är under
förutsättningen att det går att försäkra sig om att sekretessbelagda uppgifter inte röjs
till någon obehörig.
Regler om arvodesbestämmelser gäller på lika villkor för ledamöter som deltar på
distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
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