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Administrativ chef Erik Bergman
E-post: erik.bergman@ale.se
Kommunstyrelsen

Reglemente för krisledningsnämnden
Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och vid höjd beredskap 2 kap. 2 § ska det i varje kommun finnas en
krisledningsnämnd. I nu gällande regelverk är kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd. Det
har, i förevarande situation, befunnits olämpligt med hänsyn tagen till kommunstyrelsens
personella omfattning.
För att skapa en mindre krisledningsnämnd har ett reglemente utarbetats där det bland annat
framgår att nämnden ska bestå av fem ledamöter och tre ersättare. Ambitionen har varit att
spegla kommunstyrelsens arbetsutskott. I reglementet regleras vidare nämndens
verksamhetsområde utifrån ovan nämnda lag.
§ 33 i kommunstyrelsens reglemente, som anger att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd,
upphävs. För den tid när krisledningsnämnden inte är aktiv fullgör kommunstyrelsen
kommunens åligganden enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.
Genom att kommunfullmäktige beslutar om förevarade reglemente så krävs också att
kommunfullmäktige utser ledamöter, ersättare och ordförande samt vice ordföranden i
nämnden.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för
krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver § 33 i kommunstyrelsens
reglemente.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Erik Bergman
Administrativ chef

Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2020-03-23
Reglemente för krisledningsnämnden
Kommunstyrelsens reglemente

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 33 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(3)

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering
Kommunchef
Administrativ chef KS
Kommunsekreterare
Författningssamlingen

För kännedom
Utvecklingsledare, administrativa avdelningen
Kommunjurist
Samtliga nämnder

Bakgrund
Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och vid höjd beredskap 2 kap. § 2 ska det i varje kommun finnas en
krisledningsnämnd. I Ale kommun är kommunstyrelsen krisledningsnämnd. I det dagsaktuella
läget behövs en krisledningsnämnd som kan sammanträda med kort varsel och enkelt är
tillgänglig. Kommunstyrelsen med sina tretton ledamöter och elva ersättare är i det fallet
otymplig.
I reglementet anges att nämnden har fem ledamöter och tre ersättare.
Samråd/samverkan
Samverkan i ärendet har ej varit aktuellt.
Remissyttrande
Ärendet har ej remitterats.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Har beaktats men bedöms ej aktuellt.
Barnperspektivet
Har beaktats men bedöms ej aktuellt.
Miljöperspektivet
Har beaktats men bedöms ej aktuellt.
Funktionshinderperspektivet
Har beaktats men bedöms ej aktuellt.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Kommunstyrelsen reglemente, § 33 upphävs. I övrigt behöver stydokumenten inom området
säkerhet och krisberedskap revideras.
Ärendets kommunikationsbehov
Samtliga nämnder.
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Förvaltningens bedömning och motivering
I det dagsaktuella läget har Ale kommun att klara sin basverksamhet under särskilda
omständigheter. Den pågående pandemin avseende Coronaviruset innebär att kommunen kan
komma att stå inför komplexa beslut som behöver fattas med kort varsel. Pandemin i sig
innebär även att de förtroendevalda kan påverkas och därmed ha svårt att klara beslutsförhet i
stor nämnd.
En krisledningsnämnd bör ha förankring i både styrande konstellation och opposition och
snabbt kunna sammankallas vid händelser som kraftigt påverkar kommunens förmåga att
genomföra sitt uppdrag.
Mot bakgrund därav föreslås att en särskild krisledningsnämnd inrättas i enlighet med
föreslaget reglemente.
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