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1 § Krisledningsnämndens uppgifter
Nämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt
vad som regleras i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

2 § Krisledningsnämndens ansvar
Krisledningsnämnden svarar för uppgifter enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Krisledningsnämnden är det ledande politiska organet om kommunen drabbas av en
extraordinär händelse. Dess verksamhet regleras i detta reglemente samt kommunens
krisledningsplan.
Med extraordinär händelse avses här en sådan händelse som avviker från det normala, och
som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av Arvidsjaurs kommun.
Krisledningsnämnden har tillgång till de resurser som bedöms nödvändiga.

3 § Krisledningsorganisation
Krisledningsnämnden har till sitt förfogande en krisledningsorganisation som leds av
kommunchef. Kommunchef ansvarar för att upprätthålla krisledningsorganisationen när
krisledningsnämnden inte är i funktion.

4 § Krisledningsnämnden träder in
Nämndens ordförande eller om denne har förhinder, vice ordföranden, bedömer att en
extraordinär händelse är av sådan karaktär att det medför att nämnden ska träda i funktion.
Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder fullgör den som varit ledamot
längst tid i krisledningsnämnden ordförandens uppgifter.
Ordföranden, eller den som tjänstgör i dennes ställe, 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.

5 § Delegering från fullmäktige
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela, eller delar av, verksamhetsområden
från övriga nämnder inom Arvidsjaurs kommun i den omfattning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Om så är möjligt bör samråd ske med berörd nämnd genom dess ordförande/vice ordförande
innan beslut fattas. Den eller de nämnder vars verksamhetsområden har övertagits av
krisledningsnämnden ska underrättas om övertagandet och dess omfattning samt vilka beslut
som fattats med stöd av den övertagna beslutanderätten.
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6 § Avveckling av verksamhet
Kommunstyrelsen får, 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.

7 § Redovisning till kommunfullmäktige
Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av händelseförlopp,
kostnader samt utvärdering lämnas till fullmäktigesammanträde så snart som möjligt.

9 § Ersättning för oförutsedda kostnader
Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsen som genom krisledningsnämndens övertagande av
nämnds beslutsrätt ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom beslut
av krisledningsnämnden.

10 § Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och regioner
Krisledningsnämnden får på begäran hjälpa andra kommuner och landsting som drabbats av
en extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har Arvidsjaurs kommun rätt till skälig
ersättning av den andra kommunen eller regionen.
Bestämmelser om kommuners och regioners möjlighet att hjälpa annan kommun eller annat
landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid en extraordinär händelse finns i hälso- och
sjukvårdslagen.

11 § Bistånd till enskild
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till
en enskild som drabbats av händelsen.

12 § Delegation
Nämnden äger inom sig besluten att delegera ärenden.

13 § Anmälan av beslut
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

14 § Tillsyn och ansvar
Krisledningsnämndens verksamhet omfattas av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och av den
kommunala revisionen.
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15 § Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning
Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom
nämndens verksamhet. För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller
den sekretess, som skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen.
Vidare får den som deltar eller har deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för eller
åtgärder under extraordinära händelser inte röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har
fått veta om;
1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.
Nämnden är också registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet
förfogar över och ansvarar också för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar
enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente.

16 § Överklagan
Krisledningsnämndens beslut att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan
överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen.
Även andra beslut av nämnden där det inte finns särskilt reglerade överklagandemöjligheter
eller överklagandeförbud kan på vanligt sätt överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap.
kommunallagen.
Beslut som nämnden fattar enligt speciallagstiftning efter övertagande av beslutanderätt från
ordinarie nämnder överklagas på vanligt sätt enligt aktuell lagstiftning.
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Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer
17 § Nämndens sammansättning
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden är
beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

18 § Kallelse
Om det kan befaras att en extraordinär händelse har uppkommit eller att det föreligger en
överhängande risk för att en sådan händelse kommer att uppkomma får krisledningsnämnden
utöver reglerna i ”Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder”, även sammankallas
via telefonsamtal, e-post, sms eller på annat lämpligt sätt.

19 § Ordförande
Ordföranden ska:
− leda nämndens arbete och sammanträden,
− kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
− inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov har
beretts, samt
− bevaka att nämndens beslut verkställs.

20 § Närvarorätt
Krisledningsnämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden
att närvara vid nämndens sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.
Krisledningsnämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid
nämndens sammanträden. Berörd förvaltningschef har alltid närvarorätt vid
krisledningsnämndens sammanträden.

21 § Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får
åter tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.
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22 § Övning och utbildning
Krisledningsnämnden ska utbildas och öva minst en gång per mandatperiod enligt upprättad
krisövningsplan.
Vid övning och utbildning kan ersättarna ges möjlighet att delta.

23 § Övrigt
Utöver vad som regleras i detta reglemente avseende arbetsformer gäller bestämmelserna i
”Gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder”.
_____

