ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente krisledningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den 30 januari 2013, § 11.

Krisledningsnämndens uppgifter
1§
Den lagstiftning som ligger till grund för krisledningsnämndens verksamhet är främst
lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. Under krisledningsnämnden finns en särskild organisation som ska framgå av planen för extraordinära händelser. Krisledningsnämnden kan besluta när en extraordinär händelse medför att denna organisation ska aktiveras.
2§
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, överta hela eller delar av beslutanderätten för kommunstyrelsen och andra
nämnder och fatta de beslut som en eventuell uppkommen krissituation kan kräva i
den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.
När förhållande medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå til ordinarie nämnd.
Rapporteringsskyldighet
3§
Krisledningsnämndens redovisning till kommunfullmäktige ska ske på närmast följande fullmäktigesammanträde och ska omfatta en redovisning av den extraordinära
händelse som inträffat, händelsens förlopp och nämndens beslut.
Krisledningsnämndens arbetsformer
4§
Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter.
Bland nämndens ledamöter väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
5§
En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om detta krävs för att göra nämnden beslutsför.
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6§
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller en
del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden 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.
7§
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både
ordföranden och vice ordföranden, övergår denna rätt att sammankalla nämnden till
övriga ledamöter i nämnden.
8§
Kallelse till nämnden kan ske skriftligt eller muntligt.
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör redovisas
skriftligt innan nämnden justerar den.
9§
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet.
10 §
Brådskande beslut, som ordföranden eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat med stöd av 2 kap 3 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska snarast anmälas
till nämnden.
Undertecknande av handlingar
11 §
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, vice ordförandena eller
kommundirektören. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden,
ska undertecknas av ordföranden och vid förhinder för ordföranden av vice ordförandena och kontrasigneras av den tjänsteman som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Upphörande av verksamhet
12 §
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra.
Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige.
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