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STORFORS KOMMUN SANnJANTRÄDESPROTOKOLL 
Sanmlanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2015-02-05 7(10) 

Dm KS 2014-0302 

KF § 98 Revidering av reglemente ror krisledningsnämnden 

Krisledningsnämnden (kommunstyrelsen) ska ha ett eget reglemente, "' 

Kopia 
Michael Björklund 
Kristina Elmström 

Justerandes sigllatur 

där det ska anges vilka områden som nämnden får överta från andra nämnder. 
Aktuellt reglemente antogs av kommunfullmäktige, § 24 2012-03-08. 
Reglementet har nu reviderats och § 9, som redovisar antalet ledamöter och 
ersättare i krisledningsnänmden, har ändrats från 7 till 9 ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2014-12-03. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 186. 
Kommunstyrelsen 2015-01-12 § 6. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa reviderat reglemente för Krisledningsnämnden enligt bilaga 1. 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga 1 Kommun f u l lmäktige 2015 - 0 2- 05 § 98 

STORFORS 
KOMMUN 

'REGLEMENTE FÖR KRlSLEDNINGSNÄMNDEN I 
STÖRFORS KOMMUN 
Till gnmdfor reglemente/ligger kommunallagen (1991:900) och Lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings lI/gtJrder infor och y/c( 
extraordinära hiln.de.lser I fi'edstid och höjd beredskap. 

NÄMNDEN,S UPPGIFtER OCH ANSVARM. M. 

§ 1 

l kommunen skall det finnas en nllmnd för att fullgöra uppgifter uuder en 
extraordinär händelse (k,risledningsllätiIDd).. · " 

ICrisledningsnämnden har till uppgift att fullgöra de uppgifterna som 
fdre~krivs i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
iiGh vid e~aordinära händeiseri fredstic\och höj el ber~dskap och a{lQ).'\l 
speci~agar. 

M.ed extr;lOrdfulir händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
rioPl1al<f"i~~bär ~n allvarig störning eller överhängande risk tOr ~n allvarlig 
stömiI\gi viktigasrunhällsfuilktioneroch kräver skyndsamma in§at~er av 
köfumliileil. 

~2 

Tolka kommunens roll 
Ange inriktning tOr krishantering 
Företräd!! komrnunenutåt och mot kommuninnevånama 
13esluta om förändringar i selvicenivået 
Besluta om omfördelningar av kommunens resurser 
Vid behov begäl'a bistånd utifrån 
Besluta om hjälp till enskilda 
JJesluta om bistånd till andra kommuner 
Tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas 
Ansvara för informationsinsatser " 
B.~iuta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa 
kQil.s}ilcvern.ema av inträffad händelse " 
"Fa!ia beslUt och ge 'delegat1oner 
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l ," 

.o~4flir$4e i ,ktisledningsnllmnden ellet, Om han ellef hon har förhinder, 
vice ordflirande, bedömer n!!r en extraoidin!!r händelse medför att nllrimden 
skall tr!Ida i funktion. Vid tilli1!lligt fo,fail mr ordiliranden, vice ordmrande 
fuilgöt den tilllj!li:isteåld~bi äldsta ledamoten, otdforandens sfiilltLiga . 
uppgm~r, ' " 

Krisledningsnämfldensheshit orillitt överta verblflrnetsansvat och 
b~lutskÖm:i?etens kan Överklagas ~n1igt I Ö k(\J?JW/ru1lunaUagen. ÖVpga 
h~siöf iivetklagas ~ii:1igt hestänllrielset r I!khj~1n~listiftning. . . 

:o.r4d.s~l\P.de be~M 

,§4 

Ordförart4eni krisiedningsilämndell; \\liler (lm han eller hon har torh1nder; 
vice ordtoranden tar besluta på nänindens vllgar i !!renden som lirs! 
brådskande att nämndens avgÖrande inte kan avvaktas. ~å4~ut:Ws.1llt1!l<'~lJ 
.s.u<tiast anmälas till n.ämfldeu 

§S 
Niit n!imnden lit samlad överta): krislednill,gsl1ämfldenallil nämnders 
h~;fQg~pl)..\\tel, fOlUtom valullrnnden, rev!sQislliimn(len och överförmyPdar~m, 
i den "tsträckning SOm är nÖdvändig med hänsyn tiII den e:»!raördhiäta 
hfuidels'ensoinfattning och m1. NlIrnnd som fr~ta~ $in~lJ.~J:Qgetihi:\te!'&kflll 
$kyndsilfut lhfoJ.'!lleras om detta. . . . " 

'QVaA nämnda skäll tinämp~ iIied stor testPktlyitet och ~eslutsr~tt~hskail 
~kfg!,i(ll ,li:iinulc!erQ'Ql~ s\yr~is~r så snart oinStlIndighetema medse~, 

Aten\ fifi ' öfnilil verksamhet ., gng ' . .IL . . ... . ' .... 

§7 

Ntltl'ot4ällaiidenil.t1ied$ei'sk;all kiisledningsnllmnden besluta 4tt de 
i\PJ?gift~r, ~öm n~iiind~iih~r·öveita:git frå» :i\ilib;a.i }!llntidersl<å11åtetgå tii1 
ordiri\'i ·jlli " {j __ .' .,. J.lf!. . ,JUl;!:. " 

F\jjlnii!ktlgefAt besluta att krisledningsnilmndens 'Verksamhet skall upph1ka. 
OmftiIiJnilktigda.ftlit ett sMant beshit återgår c;le verksil/nhetsomtådeJia 
Som jgl~te4rtlng$n!lmtld~Ji har9vertagit till of.Q!i'@ti!iln~t'Pjjd, 
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STORFORS 
KOMMUN 

§8 

Krislechrlngsnämndens beslut skalllUlfuälas vidnärinast följande 
fulhnäktigesammantrllde på motsvarande sätt ~onig!il1er !lär fulltnliktige 
defegerat en uppgift till en nämnd enligt 3 kap 15 .~KL. Det är fullniäktige 
SQhi. bi!slrttat om orrUnttningeri. och fötnierjla fOtteMvisningen . 

§9 

E.":dslednirigsnämnden består ay ko.r:tm+Ui1Styrelsens 91edatnöter Qch 9 
ersättare. 

Regl~rför ,ersättarnas B änstgöring återfinns i kOnilillni$tyrelsens reg;letnen\ll. 

§1I 

En l~@1ot ~Pnilir f<irhindrOld lltt delta lett sammiUltr~.de eUeri en del aV ett 
.satnman4'&de; skOl §n~rl\l>t!l{lllllila delta till ko.r:tm+\II1ledping&ki;>ntoret soill 
lc$:Uatde>h ets~ttare SOUl st&r l turl,lft Uänstgöra, 

Öm Viltk~tiöfdför(lftde> eller vice ordllitiUlde kiU+ de1ta i ett helt satnm!!htr~de 
~l1etl en Mll,lv et! sami)1anträc!e fullgär d~li;til1 tiänst~!d~l1i 1Ms!e 
1.e9~pteI)Qrdf6rl;ndes llppgifl:er. 

Om otdförande på gnnid av sjukdom eller av !l!JJil\t Skäl är hindrad ~tt 
futlgör4upPdraget for en längre tic! f~ n!imnden utse en annan ledarnot !i!t 
v},ll:!i~ts!itl!li'e fur ordföpmde:Erslittaren fullgör ordI1lrandens samtlIga 
uppgifter, . 
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Tidpltiikt fdrsli:nnnailfrldeilli 

§ 1~ 

Nllmndens ordf6~deiellerom hai1 ~lIeI h'111haf fbrhincjer '{i!Xi 
o~dfd.t#d~!l, skall b~d41fi~1# ert ema otd!finI ~lti1d~ts~ medfOratt 
U~~eil $'1<1.1 trlla!i inlnktlÖJ1., 

§,H 

Ni!rIlhden bestllmn}er tid och plats fUr sma sammanträden, 
Öt@)randeilllllvl1Iarför ,ilttk;al!else lJtfårdas till $amllläntrijdeill.\. När varken 
{)t4f6,t~,dxn eji~t vite, ordföranden kan ka\!a till ~~ap,ttli.ge ~kåll :den till 
tJ!!rls'te~ldei11I1id* ledai)iöten göra detta, 

1<!IUelse skall tillställasyarje ledamot och ersättare ocb,örn den 
~Wlll\r<1ill!lra Mndel~en så medger Vill<\. ~kriftlig, ~t1'd,~asäv 
fOre4t~gningsUsta och de handliU.sat Som \lrdfo{&rtde pt$tiiil11ller. I;mh!\t [(In 
f~' kiJlldses)ci;1 Påt\l)rt~l~ii~, ' 

J, st ''' ' :ä1' 1'IrOtokoU' llllfmg , " r ' ' ,' , 

fuisle4ningsnllmnden kan besl,llla, fift en ;paragraf i 'prolo1wllet skaJllsteJa~ 
Orired;elba.rt. Piltagf!if~il115he4o~ijs s19:iftli~U.rnanminm\le!lj!Jst~ta;rde)1,. 

Om e.u led:ijftot håt resetverat Sig mot ett beslut och ledamoten Vill mptiv~ra 
Iii ' ' l ";d,r,l1~ska iedätnöten 'Öra det s"·I";'o+. Möthrei:.tri en,ska Iii .... .; ' , "se,;Y,'H",Q .. n., , , , " g" , " N}41/;_ " .. ' g , "'",Has 
~,r€;4~l\ Mp1!tikt ~pJ11 .h.ar t1!§M~)li~ 10r jl!sliiWgen.I,iv..p)'M9kQU~J. 

lJ' e tknaride lIY hållilIhi at ,~(L,f~c ... _ .. ',' . ..' IL 

§;t! 

4vt~.lll1dr!ll:iaridl1P.g<iI pcjl skrivelser som besl\ltas IiY krisleQningsil!ltt1m!en 
~kal1.q!t4~'rt~ql.aJ.MåY Qtd~rande eUer vid furfall fUr dellna vice ordforllUde 
~ch:1i:bl:1ttasrgii~tåsilV I!iIstliiidsPt\l n!iIJ:u)den b~S:t!UtrrU~t. ' , ' " 

" 
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Närvarorätt 

Ordföranden kan med stöd av 6 kap. 12 § KL kalla anstlllld hos kommunen 
att nlitvara vid ett sanlffianträde med nämnden fOr att Jämna upplysningar. 
Den s.om har kallats till ett sammanträde fAr· delta i överläggningen men iilte 
i bes!uJen. . . . 

§ 19 

Krisled)llngSnämnden får under extraordinär händelse lämna beg1'änsat 
ekoni:lllllskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. . 

Stöd tiu besökare 

N!fr en enskild person vistelse j Storfors kommun !fr fOranJedd aven 
exttaotqul# hiPlddse har lo:isledningspllJimden rätt till ersättning fr@ dlln 
kortrtnllli, SPill dtabbats av den extraordinära )J.1indels~n. . 

BiståuiJ lIleUllD kommuner 

§ 21 

Krisledningsnämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting 
som drabbats aven extraordinär händelse. Efter att bistånd har lämnats har 
lo:is[edIlingsnämndenl'ätt till skälig ersätfnirtgav bistånQst<lgiJ.teJl 
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