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B. 7
REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för krisledningsnämnden bestämmelserna i
detta reglemente.
KRISLEDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER
1§
Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd.
Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar som följer av kommunallagen 3 kap. 5 §,
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, fatta de beslut inom barn- och utbildningsnämndens, miljö- och
byggnadsnämndens, socialnämndens och tekniska nämndens verksamhetsområden, som en
uppkommen extraordinär händelse kräver, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till
den extraordinära händelsens art och omfattning.
När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.
Kommunstyrelsen får också, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den
extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om
styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden
har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet
skall upphöra kan även fattas av fullmäktige.
2§
Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Ansvar och rapporteringsskyldighet
3§
Krisledningsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande
mål som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid kommunfullmäktiges nästkommande
sammanträde och dess protokoll tillställas samtliga ledamöter och ersättare i fullmäktige.
4§
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller
inom nämndens verksamhetsområde.
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KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
5§
Krisledningsnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande skall
finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.
Presidium
6§
Krisledningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande
och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet
i den mån ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden
7§
Det åligger ordföranden att bedöma när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske.
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice
ordföranden i dennes ställe.
Det åligger ordföranden att
1. leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
8§
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
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nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.
Sammanträdena
Tidpunkt för sammanträden
9§
Krisledningsnämnden sammanträder när ordföranden i nämnden, eller om han eller hon har
förhinder, vice ordföranden i nämnden beslutat att nämnden skall träda i funktion och kallat
till sammanträde samt i övrigt på dag och tid som nämnden bestämmer.
Kallelse
10 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Närvarorätt
11 §
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde
med nämnden för att lämna upplysningar
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
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Förhinder/Inkallande av ersättare
12 §
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i ett sammanträde eller en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar
ersättare. Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning.
Ersättares tjänstgöring
13 §
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, bör
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har
rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring
framför annan ersättare.
Jäv, avbruten tjänstgöring
14 §
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
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Reservation
15 §
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. Motsvarande
gäller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll
16 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och
en ledamot.
Delgivningsmottagare
17 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören eller annan anställd som
nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
18 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd
som nämnden bestämmer.
Vid förfall för ordföranden inträder 1:e vice respektive 2:e vice ordföranden och vid förfall
för dessa den ledamot som nämnden utser.
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Lomma kommun

Kommunfullmäktige § 42 / 2003 02 27
Kommunfullmäktige § 68 / 2011 06 09
Kommunfullmäktige § 55 / 2016 06 09

FÖRFATTNINGSSAMLING

6 (6)

Utskott
19 §
Inom krisledningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem
ledamöter och fem ersättare. Därutöver har nämnden rätt att tillsätta särskilda organ/utskott
för beredning/behandling av särskilda ärenden.
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Utskottet skall bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte enhälligt,
i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden,
som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet.
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet.
20 §
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för krisledningsnämnden.
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll.

21 §
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får nämnden och dess
utskott/beredning infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att dessa skall kunna
fullgöra sina uppgifter.

__________
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