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Reglemente för Köpings kommuns krisledningsnämnd
Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, § 96.
Redaktionellt justerat i formellt avseende efter lagändring 2006-07-01 m m.

Utöver vad som föreskrivs om styrelse och nämnder i kommunallagen (SFS
1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Krisledningsnämndens övergripande uppgifter
§1
Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (SFS 2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
Krisledningsnämnden får överta beslutanderätt från annan nämnd i den
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika händelsens art och
omfattning.
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter
som nämnden har övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.
Särskilda bestämmelser för krisledningsnämndens verksamhet återfinns i ovan
nämnda lag, §§ 3-6.
Ansvar och rapporteringsskyldigheter
§2
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag
eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.
§3
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen av
redovisningen och formerna för denna.
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§4
Krisledningsnämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för
och i sin verksamhet förfogar över.
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§5
Krisledningsnämnden har ansvar för att de handlingar som nämnden omhändertar
för kommunens räkning förvaras på ett betryggande sätt.
§6
Ordföranden eller, om hon eller han har förhinder, vice ordföranden bedömer när
en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
§7
Ordföranden eller, om hon eller han 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.
Arbetsformer
§8
Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Vid
utdragen händelse fördelas arbetsuppgifterna så att ledamöterna kan tjänstgöra i
skift.
§9
För nämndens arbetsformer i övrigt gäller ”Gemensamma bestämmelser för
styrelsen och nämnderna i Köpings kommun” antagna av kommunfullmäktige den
30 november 1992, § 117 och reviderade enligt kommunfullmäktiges beslut den
18 december 2006, § 176.
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