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Tillämplighet
§1
Krisledningsnämnden utför uppgifter under extraordinära händelser enligt lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (2006:544). 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 och kräver skyndsamma insatser
av en kommun.
Sammanträden och kallelse
§2
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om hen har förhinder, vice ordföranden
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
§3
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om hen har förhinder, vice ordföranden
bestämmer hur kallelse ska ske.
§4
Krisledningsnämnden får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker
i realtid och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska i så god tid som möjligt innan
sammanträdet anmäla detta. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.
Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i nämnden.
Utgångspunkten är att:
- Sammanträden ska genomföras på en fysisk plats enligt fastställda
sammanträdesplaner. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas
restriktivt.
- En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet.
- Vid tekniska problem/tillfälliga avbrott, ska mötet ajourneras i max 10 minuter
för åtgärdande av problemet. Om detta inte lyckas inom angiven tid ska ersättare
träda in. Ordinarie ledamot har därmed inte rätt att återinträda i ett senare skede.
- Ledamot har möjlighet att delta på distans i voteringar, dock ej vid sluten
votering. Vid sluten votering träder ersättare in och ordinarie ledamot har därmed
ej rätt att vidare delta i mötet.
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- När det gäller sekretesskyddade uppgifter ska ordföranden kunna försäkra sig om
att den plats där de distansdeltagande ledamöterna deltar är sådan att inga
sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras ska
ordföranden inte tillåta deltagandet på distans.
Sammansättning
§5
Kommunstyrelsens allmänna utskott samt ordföranden från barn- och
utbildningsutskottet, sociala utskottet och miljö-, bygg- och räddningsnämnden är
Arjeplogs kommuns krisledningsnämnd. Samtliga ersättare i allmänna utskottet är
ersättare i krisledningsnämnden. Vice ordförande från miljö-, bygg- och
räddningsnämnden är ersättare i krisledningsnämnden.
Ordförande i krisledningsnämnden är ordförande i allmänna utskottet.
Vice ordförande i krisledningsnämnden är vice ordföranden i kommunstyrelsen.
Uppgifter
§6
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder, styrelser och kommunala bolag i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning.
Om möjligt ska krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd, styrelse, bolag
eller stiftelse innan beslut fattas.
Verksamheten ska övergå till ordinarie nämnd, styrelse, bolag eller stiftelse när
förhållandena medger det.
För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och liknande som
för den nämnd eller styrelse som krisledningsnämnden tagit över beslutanderätten
från.
Nämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en
enskild som drabbats av händelsen
Nämnden ska för varje ny mandatperiod upprätta en plan för hur kommunen ska
hantera extraordinära händelser.
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§7
Krisledningsnämnden kan fatta beslut om bistånd till andra kommuner, begränsat
ekonomiskt stöd till enskild samt bistånd med hälso- och sjukvårdsresurser till andra
organisationer.
Beredning av ärenden
§8
Från kommunens nämnder, styrelser, kommunala bolag och tjänstepersoner får
krisledningsnämnden ta del av de yttranden och upplysningar som behövs för att
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får nämnden
adjungera representanter från berörd nämnd, styrelse eller kommunalt bolag. De
adjungerande representanterna får yttra sig, men har inte beslutanderätt.
Krisledningsstaben
§9
Stabsgruppen lyder direkt under krisledningsnämnden och ansvarar för verkställande
av nämndens beslut. Stabsgruppen ansvarar också för att informera allmänheten och
medarbetare vid en kris. Stabsgruppen ska sköta presskontakter, analysera
informationsläget samt föreslå och vidta nödvändiga åtgärder. Stabsgruppen kan vid
en kris adjungera in personer med nödvändig expertis.
I stabsgruppen ingår:
Kommunchef – stabschef och sammankallande
Kvalificerad handläggare och utredare – vice stabschef och sammankallande vid
kommunchefens frånvaro ansvarar också av dokumentation av stabens arbete
Krisberedskapssamordnare – Specifik kunskap om hantering av extra ordinära
händelser
Räddningstjänstchef
verksamhetsområde

-

operativt

ledningsansvar

inom

räddningstjänstens

Kommunikatör – informationsansvar till allmänheten och upprättande av
upplysningscentral
Teknisk chef - Kunskap om den tekniska verksamheten i kommunen

3

Brådskande beslut
§ 10
Ordföranden, eller om hen har förhinder, vice ordföranden får besluta på nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.
Ordförandens befogenhet att fatta beslut i brådskande ärenden upphör så snart
nämnden har sammanträtt.
Beslut om upphörande av verksamhet
§ 11
Krisledningsnämnden beslutar när nämndens verksamhet upphör.
Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.
När krisledningsnämndens verksamhet upphör återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
Uppföljning
§ 12
Krisledningsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera nämndens beslut samt
sammanställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder under en extraordinär
händelse. Beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
_____
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