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§ 31
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden
(KSKF/2014:443)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för
krisledningsnämnden, daterat den 1 februari 2016, antas att gälla från och med den
1 april 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
februari 2016. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har tagit fram
ett förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden. Förslaget följer den
struktur som numera gäller för övriga nämnder i kommunen, vilken innebär att
samtliga nämnder omfattas av dels ett nämndspecifikt reglemente och dels ett
gemensamt reglemente.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras till stor del av lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap. I det nya förslaget förtydligas att nämnden också fullför
kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
Den betydande förändring i övrigt som har gjorts är att ändra avsnittet som avser
när krisledningsnämnden kan överta beslutanderätt från andra nämnder. Både den
nu gällande lydelsen och den föreslagna lydelsen fungerar, men
krisledningsnämndens handlingsfrihet blir större med det nya förslaget, vilket kan
underlätta arbetet om krisledningsnämnden behöver träda in. Det nya förslaget
stämmer överens med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till
reglementestext rörande krisledning och höjd beredskap.
Nuvarande lydelse:
Krisledningsnämnden får från övriga nämnder i kommunen överta hela eller delar
av de verksamhetsområden som anges i den plan för hanteringen av extraordinära
händelser i Eskilstuna kommun som kommunfullmäktige fastställt.
Nytt förslag:
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2016-03-01

Sida

2(2)

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga
nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändig i den uppkomna krisen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Ledningsstaben
Andreas Lindbom 016-710 54 80
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Kommunstyrelsen

Förslag till reviderat reglemente för
krisledningsnämnden
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för
krisledningsnämnden, daterat den 1 februari 2016, antas att gälla från och med den
1 april 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för
krisledningsnämnden. Förslaget följer den struktur som numera gäller för övriga
nämnder i kommunen, vilken innebär att samtliga nämnder omfattas av dels ett
nämndspecifikt reglemente och dels ett gemensamt reglemente.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras till stor del av lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap. I det nya förslaget förtydligas att nämnden också fullför
kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
Den betydande förändring i övrigt som har gjorts är att ändra avsnittet som avser
när krisledningsnämnden kan överta beslutanderätt från andra nämnder. Både den
nu gällande lydelsen och den föreslagna lydelsen fungerar, men
krisledningsnämndens handlingsfrihet blir större med det nya förslaget, vilket kan
underlätta arbetet om krisledningsnämnden behöver träda in. Det nya förslaget
stämmer överens med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till
reglementestext rörande krisledning och höjd beredskap.
Nuvarande lydelse:
Krisledningsnämnden får från övriga nämnder i kommunen överta hela eller delar
av de verksamhetsområden som anges i den plan för hanteringen av extraordinära
händelser i Eskilstuna kommun som kommunfullmäktige fastställt.
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Nytt förslag:
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga
nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändig i den uppkomna krisen.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Lena Lundberg
Administrativ chef
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Förslag till reviderat

Reglemente för krisledningsnämnden

Kommunledningskontorets förslag den 1 februari 2016
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Reglemente för krisledningsnämnden
Detta reglemente antogs av kommunfullmäktige den 17 mars 2016, § XX, och trädde i kraft den 1 april
2016.
Detta reglemente ersätter det tidigare reglementet, antaget av kommunfullmäktige den 12 december
2002, § 10, och senast ändrat den 30 maj 2013, § 144.

Ändringshistorik
Datum

§

Dnr

Beslut

Ikraftträdande

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder gäller detta reglemente för
krisledningsnämnden.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som anges i detta reglemente ska
kommunfullmäktiges beslut gälla istället för reglementet i den delen.

Verksamhetsområde
1 § Uppgifter enligt speciallagstiftning
Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändig i den uppkomna krisen.
För krisledningsnämndens verksamhet finns särskilda bestämmelser i 2 kapitlet 3-6§§ lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
_____

