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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229
Revidering av Krisledningsnämndens reglemente (KS 2020.289)
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till 
reviderat reglemente för krisledningsnämnden, med ändringen att de stycken som nämner 
gruppledare tas bort.
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår. 

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till Krisledningsnämndens reglemente innehåller främst ett förtydligande att 
det är Kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden. 
Principen att nämnden ska bestå av förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsutskott är 
däremot oförändrad.

Reglementet har också fått en tydligare rubriksättning och några smärre ändringar gällande 
ersättare för ordföranden för att bättre stämma överens med övriga nämnders reglementen 
samt de roller som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår. 

Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §169  Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse, Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Förslag till reglemente för Krisledningsnämnd
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§ 169
Revidering av Krisledningsnämndens reglemente (KS 2020.289)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till 
reviderat reglemente för krisledningsnämnden, med ändringen att de stycken som nämner 
gruppledare tas bort.

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till Krisledningsnämndens reglemente innehåller främst ett förtydligande att 
det är Kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden. 
Principen att nämnden ska bestå av förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsutskott är 
däremot oförändrad.

Reglementet har också fått en tydligare rubriksättning och några smärre ändringar gällande 
ersättare för ordföranden för att bättre stämma överens med övriga nämnders reglementen 
samt de roller som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
de stycken som nämner gruppledare tas bort.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Förslag till reglemente för Krisledningsnämnd
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Tjänsteskrivelse

Revidering av Krisledningsnämndens 
reglemente

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat 
förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår.

Ärendet i korthet
Reviderat förslag till Krisledningsnämndens reglemente innehåller främst ett 
förtydligande att det är Kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och ersättare till 
Krisledningsnämnden. Principen att nämnden ska bestå av förtroendevalda från 
kommunstyrelsens arbetsutskott är däremot oförändrad. 

Reglementet har också fått en tydligare rubriksättning och några smärre ändringar 
gällande ersättare för ordföranden för att bättre stämma överens med övriga 
nämnders reglementen samt de roller som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-10-16
2. Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunal författningssamling
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Reglemente för krisledningsnämnd
Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 § 100, senast reviderad 202X-XX-XX 
§ XX

Ersätter, tillsammans med KFS 2.1.1 Krisledningsplan för Vallentuna kommun, KFS 
2.02 Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.

Närmare bestämmelser om krisledningsnämnd finns i lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017.725) bestämmelser och 
vad som föreskrivs i detta reglemente.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

1. Krisledningsnämndens uppgifter

Krisledningsnämnden leder kommunens verksamhet under extraordinära händelser 
och får i sådana fall ta över den beslutsrätt och det verksamhetsansvar från övriga 
nämnder, som krisledningsnämnden anser vara nödvändigt.

Krisledningsnämndens övertagande av beslutsrätt och verksamhetsansvar från övriga 
nämnder ska uteslutande avse det som är absolut nödvändigt med hänsyn till den 
aktuella extraordinära händelsens art och omfattning.

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse föreligger 
och fattar beslut att nämnden ska träda i funktion.

Ordföranden i krisledningsnämnden (eller vice ordförande om ordföranden har 
förhinder) bedömer när en extraordinär händelse föreligger och fattar beslut att 
nämnden ska träda i funktion.

2. Ansvar och rapporteringsskyldighet

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast 
följande fullmäktigesesammanträde.
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När förhållande normaliserats eller medger det ska krisledningsnämnden snarast 
besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå 
till ordinarie nämnd.

Kommunfullmäktige kan alltid besluta att krisledningsnämndens uppgifter ska 
övergå till ordinarie nämnd.

3. Nämndens sammansättning

Nämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Nämnden har en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter ska fungera som kommunens 
krislednings- nämnd under extraordinära händelser.

Det är de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott som utses till att vara 
krisledningsnämnd. Det är kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och 
ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till 
krisledningsnämnden.

4. Ersättare för ordföranden

Ordföranden (vice ordförande) äger rätt att besluta i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast 
anmälas till nämnden.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice 
ordföranden kan nås ska den som varit ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
längst tid dels kunna besluta om att krisledningsnämnden ska träda i funktion dels 
fungera som ordförande tills en tillfällig ordförande har utsetts.

5. Deltagande på distans

Ledamöter får delta på nämndens sammanträden på distans endast under 
extraordinära händelser. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig 
störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen. Ordföranden bedömer om sådana extraordinära händelser föreligger och 
om en ledamot får delta på distans eller inte.

Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor i enlighet med kommunallagen.
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Gruppledarna för respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla 
till nämndens sekreterare vilka ledamöter som avser att delta på distans. Ordföranden 
får besluta om undantag från denna regel.

Ledamöter som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt 
med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven går att möta.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil 
internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot förlorar 
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för 
att delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda.

Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en 
ändring av närvaro är lämplig. Närvaroändringen får då ske även under ett pågående 
ärende.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är anpassad så att 
obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.
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