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Reglemente för Krisledningsnämnden vid
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i Lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap samt i kommunallagen (2017:725) gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Krisledningsnämndens uppgifter, beslut m.m.
§ 1 Krisledningsnämndens uppgifter
I Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) ska finnas en
krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser.
Krisledningsnämnden träder i funktion i samband med den extraordinära
händelsen. En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av
KSON.
Planering inför en extraordinär händelse är en uppgift för den normala
organisationen i KSON:s förvaltning och dess utförare i Norrtälje kommun,
inklusive Tiohundra AB, och ankommer ytterst på direktionen.
Krisledningsnämnden kan genom direktiv ålägga utförare att verkställa åtgärder
i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning.
Krisledningsnämnden ansvarar för implementeringen av krishanteringsplanen
och att arbetet med implementeringen följs upp och redovisas till direktionen.

§ 2 Krisledningsnämndens ikraftträdande
Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder, vice
ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska
träda i funktion. Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av enskild
ledamot och kan då genom nämndbeslut träda i funktion.
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Krisledningsnämndens beslut kan överklagas enligt bestämmelserna i aktuell
lagstiftning.

§ 3 Brådskande beslut
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice
ordföranden, fattar beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast
anmälas till krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden kan också delegera till
förbundsdirektören att fatta beslut i brådskande situationer.

§ 4 Återgång till normal verksamhet
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter
som nämnden genom direktiv har ålagt utförare att verkställa ska upphöra.

§ 5 Anmälan av beslut
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande
direktionssammanträde enligt 6 kap 5 § kommunallagen. Det är direktionen
som beslutar om omfattningen och formerna för redovisningen.

Krisledningsnämndens arbetsformer
§ 6 Sammansättning
[Upphör 2019-12-31] Direktionen utgör krisledningsnämnd. Ordförande, vice
ordförande, ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden är samma som i
direktionen.
[Ny lydelse 2020-01-01] Krisledningsnämnden består av sex ledamöter och sex
ersättare. Direktionen utser tre ledamöter och tre ersättare bland Region
Stockholms ledamöter i direktionen samt tre ledamöter och tre ersättare bland
Norrtälje kommuns ledamöter i direktionen. Nämndens ordförande väljs bland
ledamöter från Region Stockholm och vice ordföranden väljs bland ledamöter
från Norrtälje kommun.
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§ 7 Ersättarnas tjänstgöring
[Upphör 2019-12-31] Regler för ersättares tjänstgöring är detsamma som för
direktionen. I övrigt gäller, om varken ordföranden eller vice ordföranden kan
delta i sammanträde, helt eller del därav, fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandens uppgifter.
[Ny lydelse 2020-01-01] Om en ledamot är förhindrad att delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamot ersätts
utifrån vilken av förbundets medlemmar som valt ledamoten. Vid nämndens
sammanträden har endast tjänstgörande ersättare
närvaro- och yttranderätt.
[Ny lydelse 2020-01-01] Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan
delta i sammanträde, helt eller delvis, fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandens uppgifter.

Sammanträden
§ 8 Tidpunkt
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden och vice
ordförande bestämmer. Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan
bestämma tidpunkt för sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandens uppgifter.

§ 9 Kallelse
Ordföranden eller vid dennes hinder vice ordföranden svarar för att ledamöterna
kallas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan
kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Om det kan befaras att en extraordinär händelse har uppkommit eller att det
föreligger en överhängande risk för att en sådan händelse kommer att
uppkomma får krisledningsnämnden sammankallas via telefonsamtal, sms, epost eller på annat lämpligt sätt.
I övriga fall ska kallelse på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse skall då vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats samt åtföljas av en
föredragningslista.
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§ 10 Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Krisledningsnämnden kan
besluta att en paragraf i protokollet omedelbart ska justeras. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Protokollets justering ska tillkännages på KSON:s anslagstavla.

§ 11 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före
den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet.

§ 12 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av krisledningsnämnden
ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne, vice ordföranden,
och kontrasigneras av anställd som krisledningsnämnden bestämmer. När
varken ordföranden eller vice ordföranden kan underteckna dokument ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 13 Närvarorätt
Ordföranden kan, med stöd i Kommunallagen 6 kap, 26 §, kalla andra än
nämndens ledamöter att närvara vid ett sammanträde med
krisledningsnämnden. Den som kallats till sammanträde får delta i
överläggningarna men inte i besluten.

