Reglemente
Krisledningsnämnden
Beslutad av kommunfullmäktige
26 november 2018, § 153. Dnr KS2018.0291
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1 Krisledningsnämndens och krisledningsstabens
verksamhet
Krisledningsnämndens (KLN) verksamhet regleras i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544). I Skövde kommun ska
därutöver följande gälla.

1.1 Krisledningsnämndens upprättande och
beslutsbefogenheter
Krisledningsnämnden träder i funktion vid en extraordinär händelse inom kommunens ansvarsområde
som kräver tydlig, samordnad ledning som måste överordnas ordinarie nämnders ansvar.
Beslut om upprättande av krisledningsnämnd tas av krisledningsnämndens ordförande. 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.
Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.

2 Sammansättning
Krisledningsnämnden ska bestå av 5 ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande. Ersättare ska
även utses för ledamöterna.
Kommunstyrelsens ledamöter utgör grunden för att upprätta en krisledningsnämnd.

2.1 Övertagande av övriga nämnders verksamhet
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga
nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens
art och omfattning. När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

2.3 Anmälningsskyldighet till kommunfullmäktige
Krisledningsnämndens beslut av principiell betydelse eller med stora ekonomiska eller praktiska
konsekvenser ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

2.4 Rapporteringsskyldighet m.m.
För krisledningsnämnd gäller i övrigt vad som stadgas för kommunstyrelsen om ansvar och
rapporteringsskyldighet, personuppgiftsansvar, processbehörighet, arkivhållning av handlingar samt
arbetsformer.
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2.5 Underrättelseskyldighet till länsstyrelsen
Vid extraordinär händelse ska länsstyrelsen underrättas.

2.6 7 Krisledningsstab
Krisledningsnämnden stöds av en krisledningsstab som upprättas och leds av kommundirektören.
Krisledningsstaben bemannas av berörda sektorschefer/ersättare och de funktioner som
kommundirektören bedömer som nödvändiga.
Kommundirektören eller dennes ersättare kan fatta beslut om att upprätta hela eller delar av
krisledningsstaben för att höja beredskapen mot bedömda extraordinära händelser innan
krisledningsnämnd är organiserad.

2.7 Bemanning dygnet runt
Krisledningsnämnd och krisledningsstab ska ha en grundbemanning för att kunna genomföra ledning
dygnet runt och dimensioneras för en uthållighet på 3 dygn med ordinarie personal.

2.8 POSOM-organisationen
Socialchefen eller dennes ersättare beslutar om att hela eller delar av POSOM-organisationen upprättas.
Organisationen är underställd socialnämnden. Socialchefen ska informera kommundirektören när POSOM
upprättas.

2.9 Krisledningsövningar
Krisledningsnämnd och krisledningsstab ska regelbundet öva eller pröva krisledningsförmågan vid en
extraordinär händelse.

2.10 Ledningsplan med bilagor
Kommundirektören tar initiativ till ändringar i Ledningsplanen inför och vid extraordinära händelser.
Kommundirektören kan fatta beslut om revidering och ändringar i det underlag som finns beskrivet i
bilagorna till ledningsplanen.
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