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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN I
MELLERUDS KOMMUN
Detta reglemente har antagits av kommunfullmäktige den 21 juni 2017, § 78, och gäller
från denna dag.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i oktober
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter att ordinarie val till
Kommunfullmäktige förrättats.
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och lagen om vissa kommunala
befogenheter (1991:900 och 2009:47) gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter, lagar och förordningar som
gäller samt bestämmelserna i detta reglemente.
För varje ny mandatperiod fastställer kommunfullmäktige en plan för hantering av
extraordinära händelser. Planen är framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men
beskriver även Krisledningsnämndens arbete.
§ 1 Sammansättning
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Krisledningsnämnden
utgörs av samma ledamöter som kommunstyrelsens arbetsutskott.
§ 2 Krisledningsnämndens arbetsuppgifter
Uppgifter
Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter under extraordinära händelser i
fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Sammanträda och ikraftträdande
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordförande, bedömer när en
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall
att kalla till sammanträde.
Vid förhinder för både ordföranden eller vice ordförande övergår denna rätt att
sammankalla nämnden till den till åldern äldste ledamoten i nämnden.
Brådskande beslut
Brådskande beslut som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordförande, får
besluta på krisledningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.
Vid förhinder för både ordföranden eller vice ordförande övergår denna rätt att fatta
beslut i brådskande ärenden till den till åldern äldste ledamoten i nämnden.
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Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden
Krisledningsnämnden får, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i fredstid,
besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen
och övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till
den extraordinära händelsens art och omfattning.
När krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder
gäller samma regler om sekretess för krisledningsnämnden som för verksamheten i
ordinarie nämnd.
Redovisning
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde
och omfatta en redovisning av den extraordinära händelsen som inträffat, händelsens
förlopp och nämndens beslut.
§ 3 Upphörande av verksamhet
När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om
styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. Beslut om att krisledningsnämndens
verksamhet ska upphöra kan även fattas av Kommunfullmäktige.
§ 4 Administration
Utbildning och övning
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i
form av utbildning eller övning.
§ 5 Överklagande
Krisledningsnämndens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kapitlet
i kommunallagen. Beslut som krisledningsnämnden fattar enligt speciallagstiftning, kan
överklagas i enlighet med aktuell lagstiftning.

