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Reglemente för krisledningsnämnden
Krisledningsnämndens uppgifter
§1
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt Lagen om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)
är ålagd Öckerö kommun. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser.
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 samt kräver
skyndsamma insatser från Öckerö kommun.
Sammankallande av krisledningsnämnd
§2
Ordföranden i krisledningsnämnden eller den som fullgör denna uppgift, bedömer när en extraordinär
händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Ordföranden ansvarar för att ledamöter i
krisledningsnämnden sammankallas.
Brådskande ärende
§3
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta i nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut skall
snarast anmälas till Krisledningsnämnden.
Övertagande av övriga nämnders verksamhet
§4
Nämnden träder i funktion i samband med den extraordinära händelsen. Nämnden äger vid sådant
tillfälle rätt att fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder
och de helägda kommunala bolagen i den omfattning som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till
den extraordinära händelsens art och omfattning.
Avveckling av verksamhet
§5
När förhållande normaliseras eller medger det skall krisledningsnämnden snarast besluta att de
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder och de helägda kommunala bolagen skall
återgå till ordinarie nämnd respektive kommunala bolag. Krisledningsnämndens beslut skall anmälas
till kommunfullmäktige vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
Beslut om upphörande av verksamhet
§6
Krisledningsnämnden beslutar när nämndens verksamhet upphör.
Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra.
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Befogenheter
§7
Krisledningsnämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats av
en extraordinär händelse.
§8
Krisledningsnämnden får under den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till
enskild som drabbats av händelsen.
§9
Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra Öckerö kommuns talan i alla mål och ärenden
inom nämndens verksamhetsområde.
§ 10
Kommunfullmäktige skall för varje ny mandatperiod fastställa en lednings- och informationsplan för
hur extra ordinära händelser skall hanteras i Öckerö kommun.
Krisledningsnämndens sammansättning
§ 11
Öckerö kommuns krisledningsnämnd består av sex (6) ledamöter samt sex (6) personliga ersättare.
Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot har förhinder.
Ledamöterna utgörs av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
samt ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Bygg- och miljönämnden och Socialnämnden.
Ledamöternas ersättare är;
- för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande: av
kommunfullmäktige utsedda personliga ersättare.
- för ordförande i Barn- och utbildningsnämnden: 1:e vice ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden,
- för ordförande i Bygg- och miljönämnden: 1:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden,
- för ordförande i Socialnämnden: 1:e vice ordförande i Socialnämnden.
§ 12
Krisledningsnämndens presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Presidiet
utgörs av kommunstyrelsens presidium. Vid ordförandens frånvaro fullgör vice ordföranden dennes
arbetsuppgifter med samma befogenheter.
Vid presidiets samtidiga frånvaro får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid
(ålderspresident). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av
den äldste av dem.
§ 13
Om ledamot är förhindrad att inställa sig till tjänstgöring vid en extraordinär händelse kan en ersättare
utses att tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättaren utses av Krisledningsnämndens ordförande, eller
den som fullgör denna uppgift.
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Krisledningsstaben
§ 14
Krisledningsstaben är krisledningsnämndens operativa resurs.
Krisledningsstaben har rapporteringsskyldighet till krisledningsnämnden.
Krisledningsstabens ansvar, arbetsuppgifter, befogenheter och sammansättning är fastställt i Öckerö
kommuns centrala krisledningsplan.
Ledningsplats
§ 15
Krisledningsnämnden är placerad i kommunhuset. I enlighet med kommunens plan för extraordinära
händelser finns en reservlokal utanför kommunhuset.
Återrapportering till kommunfullmäktige
§ 16
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.

4

