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LEDAMOTER NARVARANDE F'RÅNVARANDE

Peter Lindroth (S)

Anna Bruzell (S)

Stig Carlsson (S)

Vega Kihlström (S)

Leif Andersson (S)

Ann-Sofie Axelsson (S)

Hans G Andersson (S)

Peggy Johansson (S)

Gunnar Ekfeldt (S)

Maria Gustavsson (S)

Ronny Siderud (S)

Elisabeth Persson (S)

Roger Johansson (S)

Ulf von Corswant (MP)

Biöm Rubenson (KD)

Strue Carlsson (FP)

Inger Larsson (FP)

Stig Palmqvist (FP)

Fredrik Ähberg (M)

Bo Waller (M)

Agneta Artman (M)

Anna Danielsbacka (M)

LarsÄke Carlsson (M)

Per-Olof Andersson (C)

Äke Eriksson (C)

Marika Bengtsson (C)

Jarl Karlsson (C)

Joakim Carlsson (C)

Catarina Holm (C)

Anders Lundgren (C)

Kjell Sjölund (C)

Sumna ordinarie:
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Helene Axelsson (S)

Peter Dahlqvist (S)

Siv Ericsson (S)

Hakan Lagerkvist (S)

Nimie Siderud (S)

Gunnar André (S)

Agnetha Bergdahl (S)

Berit Ekstedt Gustavsson (C)

Anita Eliasson (C)

Inger Breman Larsson (C)

Jan-Erik Engqvist (C)

Magdalena Skiöld (M)

Siv Sanderson (M)

Ingvar Settergren (M)

Anders Stahl (FP)

Marianne Jägerström (FP)

Fabiola Fhors (KD)

Hakan Nyqvist (KD)

A¡n-Sofie Andersson (MP)

Adrian Gyllingberg (MP)

Antal ordinarie och ersättare totalt:
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Bifaga 43 KF 5103 20L0-LL-29

Förslag till ändring av

Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Det med fetstil markerade avsnittet nedan tillfìirs ändamålsparagrafen i
förbundsordnìngen.

i .. $2 Ändamål
i_i
i Kommunaìförbundet skall hålla en för medlemskommunelna gemensam

¡ Läddningstjânst som, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), annars

I ävilar var och en av medlemskommunerna.

i ¡i Kommunalfiirbundet skall ansvarâ fiir att åtgärde¡ vidtas så att brändel och skador

: till ftiljd av br¿indei förebyggs samt, utân att andras ansvar inskränks, velka för att
| åtstadkomma skydd mot andra olyckor ?in bränder och ansvara för sotning

i (rengöring) och brandskyddskontroll som, enligt lagen om skydd mot olyckor

ì (SFS 2003:778), annars åvilar var och en av medlemskommunerna.

i

i Kommunalförbundet skall vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt
i tâgen orn brandfalliga ocìr explosiva valor (SFS 2010:l0ll) och tlärvid
¡ ansvara för de uppgifter som annars åvilar var och en av
i medlemskommunerna, Ansyaret syftar till att hindra, förcbygga och

: begrânsa skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kau uppkomma genom
: brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.
ì

, Kommunalförbundet skall tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas

, personal inom ramen ÍÌir medlemskommunernas ansvaÌ enligt lagen om skydd

| '., mot olyckor (SFS 2003:778) och lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.

'i Kommunalförbundet skall fullgöta de uppgiftel inom det civila försvaret som,

, enligt lagen om skydd mot olyãkor (SFS zôol:llt¡, anna¡s åvilar

: i medlemskommunema beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.

Förslag tilf ändring ¡ Fõrbundserdningen 201G09-01.doc á 
^r/ 

Lh)



Bilaga 44 KF 5104 2070-II-29 1(4)
Karlsborgs
kommun

Reglemente
för krisled n ingsnämnden

bilaga 2
till plan vid extraordinära händelser for Karlsborgs kommun

Fosfstölld ov kommunfullmöktige 2010-ì ì-29
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Reglemente för krisledningsnämnden

Utöve¡ det som ÍÌireskivs om krisledningsnåimnd i lag om kommunemas och landstingens
åtg¿irdor ftir exÍaordinåira händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt i
kommunallagen gäller beståimmelsema i detta reglemente.

Krisledningsnämndens uppgifter

$l
I kommunen skall finnas en nämnd ftir att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser

(krisledningsnämnd). "Med en extraordinär händelse avses sådan h¿indelse som avr¿iker

från det normala, innebär en allvarlig stöming eller en överhängande risk ft)r en allvarlig
stöming i viktiga samhallsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller
landsting."

Krisledningsnåimnden träder i fi.¡nktion ftirst i samband med den extraordin?ira händelsen.

Planeringen inftir en extraordhär händelse är en uppgift ft)r den normala orga¡isationen.

Krisledningsnämnden fä¡ fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från öwiga nämnder i kommunen. I vilken utsträckning som

krisledningsnämnden övertar verksamhet beslutar nåimnden med hänsyn till den
extraordinåira hàindelsens art och omfattning.

Om det 2ir möjligt bör krisledningsnåimnden samråda med berö¡d nämnd innan beslut om
övertagande fattas. I vissa fall ka¡ kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd
som blir fråntagen verksamhetsom¡åden eller delar därav skall dock skyndsamt informeras
om detta.

Krisledningsnämndens ikraftträdande

$2
Ordftiranden i krisledningsnåimnden, eller vid ft)rhinder für denne, vice ordftiranden,
bedömer när en exhaordin?ir händelse medfìir att nåimnden skall träda i flrnktion.

Krisledningsnåimndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan
överklagas enligt l0 kap kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i
aktuell lagstiftning.

Brådskande beslut

$3

Ordftiranden i kisledningsnämnden, eller om han eller hon har Íìirhinder, vice
ordftiranden, fir besluta på nåimndens vägnar i åirenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan awaktas. Sådana beslut skall dâirefter snarast anmälas till
nämnden.

Reglemente för kr¡sledningsnämnden, b¡l 2 till Plan vid extraord¡nåra hándelser i Karlsborgs kommun
uppdaterad 2010-10-21 . 2
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Återgång till normal verksamhet

$4
N2ir ftirhållandena medger det skall kisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie n¿imnd.

Fullmäktige fãr besluta att krisledningsnåimndens verksamhet skall upphöra. Om
fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnåimnden har övertagit till ordinarie nämnd.

Anmälan av beslut

$s
Krisledningsnåimndens beslut skall anmälas vid närmast fiiljande fullmäktigesammanträde
på motsvarande sätt som gäller nrir fullmäktige delegerat en uppgift till en nåimnd enligt 3

kap 15 $ KL. Det ¿ir fullm?iktige som beslutar om omfattningen och formema für
redovisningen.

Bistånd
$6
Nåimnden fir under en extraordinär händelse låimna begrtinsat ekonomisk stöd till en
enskild drabbad.

Sekretess

$7
Vid en extraordinä¡ håindelse övertar krisledningsnämnden en ordinär nämnds verksamhet
och har då tillgang till den ordina¡ie nämndens sekretessbelagda handlingar, varvid
offentlighets- och sekretesslagens tillämpas. Utöver offentlighets- och sekretesslagen
gäller de sekretessbestämmelser som fastslås i lag om kommunemas och landstingens
åtgÍirder ftir extraordinåira håindelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)

Krisledningsnämndens arbetsformer

Sammansättning

$8
Kommunstyrelsen arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden bestar av

5 ledamöter och 5 ersättare.

Ersättare für ordftiranden

$e
Om varken ordftiranden eller vice ordftira¡den kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde, får nämnden välja ny ersättare ftir ordftiranden.

Resremente för kr¡stedninssnämnden, bir 2 til pran v¡d extraordinära händetser;5ål;::ti;r[:i#i 
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Om ordfìiranden på grund av sjukdom eller av annat skäl åir hindrad att firllgöra uppdraget
ftir en längre tid far nämnden utse en annan ledamot att vara ersätta¡e fìir ordftiranden.
Ersättaren fullgör ordftirandens samtliga uppgifter.

Sanmanträdena

$ 10 Tidpunkt

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordftiranden best¿immer.

$ 1 I Kallelse

Ordftiranden ansvarar für att ledamötema kallas till sammanträdena.

Nâir varken ordfiiranden eller vice ordfìiranden kan kalla till sammanträde ska den till
åldem äldste ledamoten göra detta.

Justering av protokoll

$12

Protokollet justeras av ordfìiranden och en ledamot.

Krisledningsntimnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Paragrafen bör redovisas skriftligt iruran nåimnden justerar den.

Reservation

$13

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lZimnas ftire den tidpunkt som har
fastställts ftir justeringen av protokollet.

Undertecknande av handlingar

$14
Altal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsn?imnden ska
rurdertecknas av ordfiiranden eller vid ftirfall ftir denne vice ordfüranden och
kontrasigneras av kommunchefen och vid Íìirfall för denne annan anställd som nämnden
bestämmer.

Närvarorätt

$ls
Ordfti¡anden kan med stöd av 6 kap. 19 $ KL kalla anställda hos kommunen att närvara
vid ett sammanträde med nåimnden ftir att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett
sammanträde far delta i överläggningama men inte i besluten.

Regremenre för kr¡sredn¡nssnämnden, b¡r 2 ti ptan v¡d extraordinära händetser;f,'j|::ri;å:li;i. 
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