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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMND
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion
som enligt lag ankommer på Region Skåne 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 och kräver skyndsamma insatser av Regionen. Syftet med att krisledningsnämnden träder i kraft är att minimera skador på invånare och personal
samt egendom. Nämnden kan bara verka under extraordinära händelser
d. v. s. inte längre än nödvändigt för att lösa den uppkomna händelsen.
Då nämnden utövat sin uppgift skall nämnden skyndsamt avge skriftlig
redogörelse till Regionfullmäktige.
Utöver vad som nedan anges gäller för Krisledningsnämnden Reglemente för Regionstyrelse och nämnder i tillämpliga delar.

NÄMNDENS UPPGIFTER
1§
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt
lag 1 ankommer på ett landsting 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 och kräver skyndsamma insatser av en
kommun eller ett landsting.
2§
På krisledningsnämnden ankommer
att träda i funktion som nämnd först i samband med den extraordinära händelsen,
samt att, i enlighet med av regionfullmäktige angivna ramar, fatta beslut om
att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den
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Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
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utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära
händelsens art och omfattning.
NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER
Processbehörighet
3§
Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra Regionens talan i alla
mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde.
ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
4§
Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
verksamhetsramar och den ledningsplan som fullmäktige har antagit, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta
reglemente.
Ordförande eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden får besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter anmälas till nämnden.
Krisledningsnämnden ska till fullmäktige anmäla fattade beslut och lämna
redovisning i enlighet med fullmäktiges riktlinjer ifråga om omfattningen av
redovisningen och formerna för denna.
NÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
5§
Regionstyrelsens arbetsutskott är tillika Region Skånes krisledningsnämnd.
Ersättare för ordföranden
6§
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteåldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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Sammanträden
Tidpunkt
7§
Krisledningsnämnden ska träda i funktion i samband med den extraordinära
händelsen.
Kallelse
8§
Nämndens ordförande, eller om han eller hon har förhinder vice ordföranden,
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När
varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall
den till tjänsteåldern äldste ledamoten göra detta.
Ordföranden
9§
Det åligger krisledningsnämndens ordförande att utöver vad som sägs i
Reglemente för Regionstyrelse och nämnder
•

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämnden och ta initiativ
i dessa frågor,

•

främja samverkan mellan krisledningsnämnden och Regionens övriga
nämnder.

