Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 214

2019-09-03

Dnr KS 2019/000394

Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderat reglemente har tagits fram av förvaltningen.
Beslutsunderlag
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Verksamhetsstöd

Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderat reglemente har tagits fram av förvaltningen.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, daterat den 22 juli 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 30 juli 2019.
Förvaltningens överväganden
Överväganden förvaltningens huvudförslag

Krisledningsnämndens reglemente har reviderats dels för att det ska
utformas på samma sätt som de reglementen som antogs inför den nuvarande
mandatperioden och dels för att det finns behov av några kompletteringar i
reglementet.
Till stor del utgörs revideringen av att en del paragrafer har flyttats för att
stämma överens med den ordning som finns i andra reglementen och att en
del text lagts till för att det ska finnas likalydande regler i alla reglementen
om exempelvis nämndens förhållande till den gemensamma förvaltningen.
Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden

Förvaltningen ser inte att det finns några alternativa förslag till beslut.
Kommunikation av förslaget till beslut

Ärendet är inte sådant att förvaltningslagens regler som kommunicering är
tillämpliga.
Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i
kommunstyrelsens reglemente.
Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget till reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas.
Charlotta Rasmusson
Verksamhetsområdeschef
Verksamhetsstöd

Ulf Gustavsson
Utredare
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är
bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för krisledningsnämndens
arbete.
§ 1 Krisledningsnämndens uppgifter
Krisledningsnämnden inrättas i enlighet med lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap och ska fullgöra kommunens uppgifter enligt
denna lag.
§2
Krisledningsnämnden får från kommunstyrelsen, övriga nämnder och
beredningar begära in de yttranden som behövs för att nämnden ska kunna
fullgöra sina uppgifter. Nämnden får när så behövs också fastställa inom
vilken tid yttranden ska lämnas till nämnden.
§ 3 Krisledningsnämnden i funktion
Nämndens ordförande beslutar när nämnden ska träda i funktion. Om
situationen medger det ska ett beslut om att nämnden träder i funktion
föregås av samråd med kommundirektören eller räddningschefen.
Vid förhinder för ordföranden fullgör förste vice ordföranden denna uppgift.
Om även förste vice ordföranden är förhindrad fullgör andre vice
ordföranden uppgiften.
Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige får, när krisledningsnämndens
verksamhet som är föranledd av en extraordinär händelse inte längre behövs,
besluta att verksamheten ska upphöra.
§ 4 Övertagande av verksamhetsansvar
När krisledningsnämnden i samband med en extraordinär händelse har trätt i
funktion kan den besluta om att tillfälligt överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning. När verksamhet tas över ska nämnden också överväga vilka
beslut om delegering som kan behöva fattas enligt reglerna i
kommunallagen.
Händelser som kan hanteras inom ordinarie nämndorganisation ska hanteras
i denna och inte hanteras av krisledningsnämnden.
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till
ordinarie nämnd.
§ 5 Delegering från kommunfullmäktige
När krisledningsnämnden är i funktion får nämnden besluta i följande
ärenden:


Under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en
enskild som drabbats av händelsen.



Lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en
extraordinär händelse.
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Under en extraordinär händelse omdisponera anställda och andra resurser
i kommunen för uppgifter som är nödvändiga för att hantera händelsen.

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde. Anmälan görs genom att nämndens protokoll
delges fullmäktige.
§ 6 Krisledningsnämndens förhållande till den gemensamma
förvaltningen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och
ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har
det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen
(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Krisledningsnämnden
har full tillgång till den gemensamma förvaltningen.
Mörbylånga kommuns krisledningsplan beskriver närmare den gemensamma
förvaltningens krisledningsorganisation, som när krisledningsnämnden är
aktiverad ska stå till nämndens förfogande.
Kommundirektören är ytterst ansvarig för att krisledningsnämndens beslut
verkställs.
§ 7 Krisledningsnämndens sammansättning
Krisledningsnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare.
Kommunfullmäktige utser bland krisledningsnämndens ledamöter för varje
mandatperiod ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande.
§ 8 Ordföranden
Ordföranden planerar och leder krisledningsnämndens arbete.
Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för
krisledningsnämndens ansvar och ta initiativ i dessa frågor.
§ 9 Ersättare för ordföranden eller vice ordförande
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en
ersättare till att vara ordförande. Den till åldern äldste ersättaren tjänstgör
som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.
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. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga
uppgifter.
§ 10 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att 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.
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av
turordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och
som inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in
i stället för en ersättare från ett annat parti.
§ 11 Växeltjänstgöring
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 en gång under ett sammanträde
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra även om en ersättare har
trätt in i ledamotens ställe.
§ 12 Yttranderätt och protokollsanteckning
En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte
tjänstgör.
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
§ 13 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in
ersättare.
§ 14 Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Ordföranden har rätt att själv fatta beslut om dag och tid för sammanträde
när omständigheterna är sådana att nämndens beslut inte kan avvaktas.
Sammanträde kan, om krisledningsnämnden så beslutar, vara offentligt.
§ 15 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelse skickas normalt via de digitala system som kommunen använder, epost eller sms. Vid behov kan kallelse ske muntligt, via telefon eller på annat
sätt beroende på den aktuella situationen.
När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till
sammanträde ska andre vice ordföranden göra detta. Om inte heller denne
kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ersättaren göra det.
§ 16 Protokoll och justering
Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll.
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som
nämnden beslutar.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
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§ 17 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren innan protokollet har justerats.
§ 18 Delgivning
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommundirektören, sekreteraren eller annan anställd som krisledningsnämnden
bestämmer.
§ 19 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden
ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av 1:e vice
ordförande. Om även denne har förhinder träder 2:e vice ordförande in.
Handlingarna kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som
krisledningsnämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna
handlingar.

