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När förhållandena medger skall kommunstyrelsen besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.
4§

Redovisning till fullmäktige

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde.
5§

Avveckling av verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar när förhållandena är sådana att kommunens
anpassade organisation kan återgå till normal verksamhet igen. De
verksamhetsområden som kommunstyrelsen har övertagit från andra nämnder
återgår till ordinarie nämnd.
6§

Plan för extraordinära händelser

Kommunstyrelsen skall för varje ny mandatperiod arbeta fram en plan för hur
extraordinära händelser skall hanteras i kommunen. I varje nämnds
verksamhetsansvar ligger att företa någon form av risk- och sårbarhetsanalys
som kan utgöra underlag för hela verksamheten i kommunen.
7§

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och
landsting

Kommuner får på begäran bistå andra kommuner som drabbats av en
extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig
ersättning av den andra kommunen eller landstinget.
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär
händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som
drabbats av den extraordinära händelsen.
8§

Bistånd till enskild

Kommuner får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd
till en enskild som drabbats av händelsen.
9§

Hälso- och sjukvård

Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att bistå annan kommun
eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid en extraordinär
händelse finns i hälso- och sjukvårdslagen.
10 §

Överklagbarhet

Krisledningsnämndens beslut att överta verksamhetsansvar och
beslutskompetens kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap.
kommunallagen.
Även andra beslut av nämnden där det inte finns särskilt reglerade
överklagandemöjligheter eller överklagandeförbud kan på sedvanligt sätt
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överklagas genom kommunalbesvär enligt 10 kap. kommunallagen.
Beslut som nämnden fattar enligt speciallagstiftning efter övertagande av
beslutanderätt från ordinarie nämnder överklagas på sedvanligt sätt i enlighet
med de regler som gäller för den ordinarie nämnden.
11 §

Personuppgiftsansvar

Nämnden är registeransvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin
verksamhet.
Ikraftträdande
Detta reglemente skall äga tillämpning från och med 2015-01-01.
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