Bilaga § 46

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Uppgifter
1 § Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som
ankommer på kommuner och landsting vid extraordinära händelser i fredstid enligt
lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.
Med en extraordinär händelse avses en händelse som uppfyller samtliga av
följande kriterier:
• • 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.
I övrig tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.
Sammanträden och kallelse
2 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice
ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda
i funktion.
3 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder vice
ordföranden bestämmer hur kallelse skall ske.
Sammansättning
4 § Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utgör Gotlands
kommuns krisledningsnämnd. Nämnden har inga ersättare.
Uppgifter
5 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om möjligt skall
krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd, styrelse eller bolag innan beslut
fattas.
Verksamheten skall övergå till ordinarie nämnd när förhållandena medger det.
För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och liknande
som för den nämnd eller styrelse som krisledningsnämnden tagit över
beslutanderätten från.
6 § Krisledningsnämnden äger fatta beslut om bistånd till andra kommuner,
begränsat ekonomiskt stöd till enskild samt bistånd med hälso- och

sjukvårdsresurser enligt 8-10 §§ lagen om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting.
Beredning av ärenden
7 § Från kommunens nämnder, styrelser, kommunala bolag och tjänstemän får
krisledningsnämnden infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att
nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får
nämnden besluta att representanter från berörd nämnd eller kommunalt bolag eller
särskild sakkunnig får närvara. De närvarande får yttra sig, men inte delta i
nämndens beslut.
Brådskande beslut
8 § Ordföranden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordförande får besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
Ordförandens befogenhet att fatta beslut i brådskande ärenden upphör så snart
nämnden har sammanträtt.
Beslut om upphörande av verksamhet
9 § Krisledningsnämnden beslutar när nämndens verksamhet upphör med
anledning av extraordinär händelse i 1 §.
Kommunfullmäktige kan besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall
upphöra med anledning av extraordinär händelse i 1 §.
När krisledningsnämndens verksamhet upphör återgår de verksamhetsområden
som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
Uppföljning
10 § Krisledningsnämnden skall till kommunfullmäktige rapportera nämndens
beslut samt sammanställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder under
en extraordinär händelse. Beslut skall anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde.
Justering av protokoll
11 § För bestämmelser om justering av protokoll hänvisas till 19 § i
kommunstyrelsens reglemente.
Reservation
12 § För bestämmelser om reservation mot beslut hänvisas till 20 § i
kommunstyrelsens reglemente.

Talan
13 § Kommunstyrelsen för kommunens talan i alla mål och ärenden om inte
krisledningsnämnden skall göra det på grund av lag eller annan författning.
Krisledningsnämnden skall i sådana fall alltid samråda med kommunstyrelsen.
Krisledningsnämnden kan även i andra fall än ovan nämnda få kommunstyrelsens
uppdrag att föra kommunens talan.
Delgivning
14 § För bestämmelser om delgivning med krisledningsnämnden hänvisas till 21 §
i kommunstyrelsens reglemente.
Undertecknande av handlingar
15 § För bestämmelser om firmateckning hänvisas till 22 § i kommunstyrelsens
reglemente.

