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1 § 
                                                                            
                                                                                        
 
Nämnden utgör kommunens politiska krisledning i extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap, inom ramen för det ansvar som har tagits över från övriga nämnder. 
 
Nämndens verksamhet styrs                                                     
                                                                                  
kommunens plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser. 
Krisledningsnämnden lyder i övrigt under de bestämmelser som gäller för övriga nämnder i 
Flens kommun, om inte annat framgår nedan. 
 
”S        /N          ,                             ,                           
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre (3) dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens kansli. 
 
Under en extra ordinär händelse kan ledamot i krisledningsnämnden anmäla samma dag 
att denne önskar delta på distans, under förutsättning att samtliga krav i gällande 
lagstiftning uppfylls. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Styrelsen/Nämnden får bestämma vad 
som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/nämnden. 
 
Bestämmelsen omfattar även styrelsens eller nämndens utskott. 
 
Styrelse/Nämnd kan besluta att uppdra till ordföranden att besluta om att hela 
sammanträdet ska ske på distans under förut                                         ” 
 
2 § Nämndens uppgifter och mandat 
Nämnden ska verka för att kommunen arbetar mot målen för krishantering och fullgör sina 
uppgifter, i enlighet med kommunens plan för hantering av allvarliga och extraordinära 
händelser. 
 
Krisledningsnämnden har rätt att fatta de beslut och ta i anspråk de resurser inom 
övertagna verksamhetsområden som krävs för att hantera händelsen och uppnå målen för 
krishantering. Nämnden får dock endast besluta i frågor som har en beröringspunkt med 
hanteringen av aktuell extraordinär händelse och endast fatta beslut som är motiverade 
utifrån målen för krishantering. Nämnden får inte besluta i frågor där endast 
kommunfullmäktige har beslutanderätt. 
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3 § Nämndens sammansättning 
Krisledningsnämnden och dess ersättare utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och dess 
ersättare. 
 
4 § Ordförande och ordförandens ersättare 
Ordförande i krisledningsnämnden är ordföranden i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid 
ordförandens förhinder fullgörs uppgifterna av vice ordföranden i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
5 § Beslut 
                                                                                          
          i funktion. Beslutet ska om möjligt föregås av samråd med kommunens krisstab eller 
ledamöter i krisledningsnämnden. Beslutet ska dokumenteras. 
 
                                                                               
                                                                                         
ordinarie politiska organisation eller att övriga möjligheter som endast är lagliga i 
extraordinära händelser är nödvändiga att nyttja. 
 
                                                                                       
                  
 
                                                                                      
                        ,                                                                  
snarast möjli                          
 
Inför beslut som kan komma att delegeras ska krisledningsnämnden besluta om en 
delegeringsordning för nämnden. Ordföranden i kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för 
att ett förslag till delegeringsordning finns tillgänglig för krisledningsnämnden. 
 
6 § Anmälan av beslut 
                                                             
                                                                                   
annan information om händelsen som är av stor vikt. Kommun                        
                                                      
 
7 § Justering av protokoll 
                                                                                           
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragra                                   
                      
 
8 § Sekretess 
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9 § Återgång till ordinarie organisation 
N                                                                                        
                                                                  


