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Reglemente för krisledningsnämnd
Utöver det som stadgas i kommunallagen om kommunal nämnd och dess
verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser
i övrigt som Kommunstyrelsen fastställt.

Krisledningsnämndens verksamhetsområde
1§
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som
enligt (Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) ankommer på
Trollhättans Stad vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär
händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser från Trollhättans Stad.

2§
Nämnden träder i funktion i samband med den extraordinära händelsen.
Nämnden äger vid sådant tillfälle fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder och de helägda kommunala
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bolagen i den omfattning som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till
den extraordinära händelsens art och omfattning.1
När förhållande normaliseras eller medger det skall Krisledningsnämnden
snarast besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra
nämnder och de helägda kommunala bolagen skall återgå till ordinarie nämnd
respektive kommunala bolag.

3§
Det åvilar kommunstyrelsen att vid varje ny mandatperiod redovisa ett förslag
till plan för hur Trollhättans Stad skall hantera extraordinära händelser. Denna
plan skall fastställas av kommunfullmäktige.

4§
Ordföranden i Krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice
ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden
skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. Vid tillfälligt
förfall för ordföranden eller vice ordföranden, fullgör den ledamot, som har
längsta tjänstgöringstid i kommunstyrelsen ordförandens samtliga uppgifter.

5§
Ordföranden i Krisledningsnämnden får besluta i nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande ej kan avvaktas. Sådant beslut
skall snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i krisledningsnämnden
förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.

6§
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas till Kommunfullmäktige vid
närmast följande fullmäktigesammanträde.

1

Sådana åtgärder kan exempelvis vara nyttjande av de helägda bolagens mark och lokaler
samt ianspråktaga bolagens personella, materiella och administrativa resurser. En annan
åtgärd kan vara att i samråd med Trollhättan Energi AB besluta om till exempel avstängning
av eller prioriteringar av el- och fjärrvärmeförsörjningen till skilda abonnenter. Vad gäller
sistnämnda åtgärder finns en särskild skyldighet för Trollhättan Energi AB som följer enligt ,
Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap ellagen och elberedskapslagen
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7§
Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra Trollhättans Stads
talan i alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde.

Krisledningsnämndens sammansättning
8§
Trollhättans Stads Krisledningsnämnd utgörs av Kommunstyrelsens
ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande och ytterligare två
ledamöter i Kommunstyrelsen samt tre ersättare, vilka samtliga utses av
Kommunfullmäktige.
Nämndens mandattid är fyra år och räknas från den 1 januari året efter det år
då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i Krisledningsnämnden.
Vid ordförandens frånvaro går förste vice ordförande in och vid dennes
frånvaro går andre vice ordföranden in.

9§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens
ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om
ersättarna inte är utsedda genom proportionellt val skall de tjänstgöra enligt
den turordning som Kommunfullmäktige bestämt mellan dem.
En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid Krisledningsnämndens
sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

