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Dnr: Ks 2016/532

Malin Ekblad
Säkerhetschef

Reglemente för krisledningsnämnden i Vellinge kommun
2017
Detta reglemente är fastställt av Vellinge kommunfullmäktige 2017-04-19 § 52 och
gäller från och med samma datum.
1 § Allmänt
I detta reglemente regleras ansvarsområden och uppgifter för krisledningsnämnden, utöver vad som anges i kommunallagen, lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och i det
gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun.
2 § Uppgifter
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses en 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.
3§
På krisledningsnämnden ankommer:


att träda i funktion som nämnd först i samband med den extraordinära händelsen,



att fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga
nämnder i den utsträckning som krisledningsnämnden bedömer nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning,



att i övrigt, genom den normala organisationen, verka för att kommunfullmäktige
inför varje ny mandatperiod tillställs ett förslag till ledningsplan för hur kommunen
ska hantera extraordinära händelser.
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4 § Processbehörighet
Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom nämndens verksamhetsområde.
5 § Annan verksamhet
Krisledningsnämnden har vidare ansvar för:




arkivhållning av handlingar inom sitt verksamhetsområde,
att information lämnas om nämndens verksamhet,
regelreformering och regelförenkling inom nämndens verksamhet.

6 § Ansvar och rapporteringsskyldighet
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med den ledningsplan som fullmäktige har antagit, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning
samt bestämmelser i detta reglemente.
Krisledningsnämnden ska till fullmäktige anmäla fattade beslut och lämna redovisning i
enlighet med de riktlinjer fullmäktige ger ifråga om omfattningen av redovisningen och
formerna för denna.
7 § Förvaltningsorganisation
Under en extraordinär händelse står hela den kommunala förvaltningsorganisationen till
krisledningsnämndens förfogande.
8 § Sammansättning och mandatperiod
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöterna väljs för
fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt
rum i hela landet. Kommunstyrelsens arbetsutskott är Vellinge kommuns krisledningsnämnd
9 § Ersättarnas tjänstgöring
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast anmäla detta till krisledningsorganisationens Dokumentationsfunktion som
kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan
kallats in.
10 § Tidpunkt
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om ordföranden har förhinder vice
ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i
funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.
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11 §
Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Ordföranden, eller om
ordföranden har förhinder vice ordföranden, ansvarar för att kallelse utfärdas. När
varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till
levnadsåldern äldste ledamoten göra detta.
Kallelse ska tillställas varje ledamot och ersättare. Om den extraordinära händelsen så
medger ska kallelsen vara skriftlig och åtföljas av föredragningslista och de handlingar
som ordförande bestämmer. I annat fall får kallelse ske på annat sätt.
Krisledningsnämnden ska träda i funktion i samband med den extraordinära händelsen.
12 § Ordföranden
Det åligger krisledningsnämndens ordförande att:



med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämnden och ta initiativ i dessa
frågor,
främja samverkan mellan krisledningsnämnden och kommunens övriga nämnder.

13 § Beredning av ärenden
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får krisledningsnämnden
infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra
sina uppgifter.
14 § Sekretess
I det fall krisledningsnämnden vid en extraordinär händelse övertar en ordinarie nämnds
verksamhet, har krisledningsnämnden då också tillgång till den ordinarie nämndens
sekretessbelagda handlingar, varvid sekretesslagens regler tillämpas. För krisledningsnämndens utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den
ordinarie nämnden.
15 § Upphörande
Krisledningsnämnden avgör när situationen är sådan att nämnden inte längre behöver
vara i funktion.
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