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§ 123
Upplösning av krisledningsnämnden
(KSKF/2016:342)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden upphör och de förtroendevaldas uppdrag i
krisledningsnämnden återkallas från och med den 1 juli 2016, då kommunstyrelsen
övertar uppdraget som krisledningsnämnd.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår att i varje kommun ska det finnas en
krisledningsnämnd. Uppdraget kan fullgöras av en separat krisledningsnämnd eller
ligga inom en annan nämnds ansvarsområde. I de fall uppdraget ligger inom en
annan nämnds ansvarsområde är det i regel kommunstyrelsen som är den nämnd
som fullgör uppdraget.
Eskilstuna kommun har tidigare valt att ha en separat krisledningsnämnd. I
samband med en revidering av kommunstyrelsens reglemente beslutade dock
kommunfullmäktige, den 28 april 2015, att kommunstyrelsen ska vara kommunens
krisledningsnämnd. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2016. Formellt ska ett
beslut fattas om att upplösa den nuvarande krisledningsnämnden från och med
samma tidpunkt.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
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Upplösning av krisledningsnämnden
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden upphör och de förtroendevaldas uppdrag i
krisledningsnämnden återkallas från och med den 1 juli 2016, då kommunstyrelsen
övertar uppdraget som krisledningsnämnd.

Ärendebeskrivning
I varje kommun ska det finnas en krisledningsnämnd. Uppdraget kan fullgöras av
en separat krisledningsnämnd eller ligga inom en annan nämnds ansvarsområde. I
de fall uppdraget ligger inom en annan nämnds ansvarsområde är det i regel
kommunstyrelsen som är den nämnd som fullgör uppdraget.
Eskilstuna kommun har tidigare valt att ha en separat krisledningsnämnd. I
samband med en revidering av kommunstyrelsens reglemente beslutade dock
kommunfullmäktige, den 28 april 2015, att kommunstyrelsen ska vara kommunens
krisledningsnämnd. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2016. Formellt ska ett
beslut fattas om att upplösa den nuvarande krisledningsnämnden från och med
samma tidpunkt.
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