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Nämnden för VA och Räddningstjänst

Reglemente – Krisledningsnämnd – Höörs
kommun
Förslag till beslut
Nämnden för VA och Räddningstjänst föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta reglemente för Höörs krisledningsnämnd

2. Upphäva reglemente för krisledningsnämnd, antagen av kommunfullmäktige
2008-08-27 § 63

Ärendebeskrivning
Nämnden för VA och Räddningstjänst (nämnden) har av kommunfullmäktige getts
uppdraget att svara för de förberedande uppgifterna som kommunen har enligt lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH). Detta omfattar inte kommunstyrelsens (styrelsen)
ledningsansvar vid höjd beredskap eller krisledningsnämndens uppgifter och verksamhet
vid extraordinära händelseser.
Med anledning av ansvarsfördelningen mellan nämnden och styrelsen föreslås nämnden
yttra sig om det föreslagna reglementet innan det överlämnas till styrelsen för fortsatt
beredning.
Reglementet
Reglementet är en uppdatering av det reglemente som kommunfullmäktige antog den 27
augusti 2008. Reglementet behandlar krisledningsnämndens arbete vid extraordinära
händelser i fredstid, i händelse av höjd beredskap ansvara kommunstyrelsen för
ledningen av det civila försvar som kommunen ska bedriva. I övrigt har språket
moderniserats och formateringen har harmoniserats med styrelsens ordinarie reglemente.
På samma sätt har förvaltningens hantering harmoniserats genom att
dokumenthanteringen ska följa den ordinarie dokumenthanteringsplanen oavsett om ett
ansvarsområde överlämnats eller ej.
I det tidigare reglementet samt i kommunstyrelsens reglemente framgår det att det är
kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör krisledningsnämnd. Nämndens
sammansättning är en rent politisk fråga, förvaltningen gör dock bedömningen att en
diskussion kring nämndens sammansättning bör föregå ett beslut i frågan. Bilagt
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tjänsteskrivelsen finns en kort beskrivning av för- och nackdelar med respektive lösning,
bilagan är inte uttömmande utan tvärt om kan det finnas flera argument för respektive
lösning.
I det tidigare reglementet har nämnde även en rad uppgifter av löpande karaktär som
kräver att nämnden sammanträder även när ingen extraordinär händelse inträffat. Detta
gäller till exempel att följa frågor av betydelse för nämnden och regelreformering inom
nämndens verksamhet. Denna typ av uppgifter föreslås istället övergå till nämnden för VA
och Räddningstjänst som sedan tidigare har ansvar för förberedelserna inför en
extraordinär händelse.
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Räddningschef
per.bjorkman@hoor.se

Beslutsunderlag
För- och Nackdelar.docx
Förslag - Reglemente för Höörs krisledningsnämnd.docx
Reglemente för krisledningsnämnd antagen av KF 2008-08-27 § 63 (KSF 2008/134)

