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Beslut om att tillåta deltagande i de politiska organens
sammanträden på distans
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får avgöras utan beredning i nämnderna.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till beslut om att tillåta deltagande i sammanträden på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar och kommissioner.
Sammanfattning
I dagsläget har inte kommunfullmäktige fattat beslut om att ledamöter i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar
och kommissioner får delta i sammanträden på distans. Nu föreslås att det beslutas om
en sådan möjlighet på nedan angivna villkor.
Förslaget är att ledamöter och ersättare får delta i kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders, rådens, utskottens, beredningarnas och kommissionernas
sammanträden på distans om särskilda skäl föreligger. Presidiet eller motsvarande bestämmer om en ledamot eller ersättare får delta på distans.
Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor.
Respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla till nämndsekreterare
eller motsvarande vilka ledamöter och ersättare som avser att delta på distans. Ordförande får besluta om undantag från denna regel.
Ledamöter och ersättare som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet
ta kontakt med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven är uppfyllda.
Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att säkerställa att det finns
en stabil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare förlorar
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att
delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Ordföranden kan
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rådgöra med respektive partis gruppledare eller motsvarande för att avgöra när en närvarojustering är lämplig. Närvarojustering får då ske även under ett pågående ärende.
Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen där denne befinner sig är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
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Beslut om att tillåta deltagande i de politiska organens
sammanträden på distans
Diarienummer: KS/2020:190
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får avgöras utan beredning i nämnderna.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till beslut om att tillåta deltagande i sammanträden på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar och kommissioner.
Sammanfattning
I dagsläget har inte kommunfullmäktige fattat beslut om att ledamöter i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar
och kommissioner får delta i sammanträden på distans. Nu föreslås att det beslutas om
en sådan möjlighet på nedan angivna villkor.
Förslaget är att ledamöter och ersättare får delta i kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders, rådens, utskottens, beredningarnas och kommissionernas
sammanträden på distans om särskilda skäl föreligger. Presidiet eller motsvarande bestämmer om en ledamot eller ersättare får delta på distans.
Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor.
Respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla till nämndsekreterare
eller motsvarande vilka ledamöter och ersättare som avser att delta på distans. Ordförande får besluta om undantag från denna regel.
Ledamöter och ersättare som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet
ta kontakt med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven är uppfyllda.
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Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att säkerställa att det finns
en stabil internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot eller ersättare förlorar
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för att
delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Ordföranden kan
rådgöra med respektive partis gruppledare eller motsvarande för att avgöra när en närvarojustering är lämplig. Närvarojustering får då ske även under ett pågående ärende.
Den distansdeltagande ledamoten eller ersättaren ansvarar för att lokalen där denne befinner sig är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ärendet
Av 5 kap. 16 § respektive 6 kap. 24 § kommunallagen framgår att ledamöter får delta i
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. I dagsläget finns det inte något sådant beslut.
För att ge kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar och kommissioner en möjlighet att tillåta att ledamöter deltar på distans föreslås här att kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut.
Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ska ett ärende, innan det avgörs av fullmäktige, ha
beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Av 5 kap. 33 § kommunallagen framgår dock att ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om
beslutet.
Med anledning av det krisläge Sverige och Botkyrka kommun befinner sig i på grund av
covid-19, och det därför är brådskande och angeläget att på alla sätt säkra att kommunens politiska organ är beslutsföra, anser kommunledningsförvaltningen att det aktuella
ärendet är så brådskande att undantaget från beredningskravet kan tillämpas.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. Däremot kan en teknisk lösning för deltagande på distans behöva ses över och eventuellt innebära kostnader.

Leif Eriksson

Ann-Kristin Vesterlund

Kommundirektör

T.f. kanslidirektör

_________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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Samtliga nämnder
Samtliga råd
Samtliga utskott
Samtliga beredningar
Samtliga kommissioner
Lena Bogne
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Bordläggning av interpellationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bordlägger följande interpellationer till nästkommande
sammanträde:
- Angående grundskolesituationen i Tumbaområdet (V), dnr KS/2020:103
- Har förvaltningen tillräckliga verktyg för att upptäcka glädjebetyg? (M), dnr
KS/2020:123
- Förvärv eller avyttring av aktier i bolag (M), dnr KS/2020:121
Ärendet
Med anledning av den rådande situationen behöver kommunfullmäktiges
sammanträde begränsas i omfattning och tid varför kommunfullmäktiges
ordförande föreslår att mottagna och obesvarade interpellationer bordläggs
till nästkommande sammanträde.
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Beviljande av föräldraledighet för kommunalråd (KS/2020:179)
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar Tuva Lund (S) 80 procent föräldraledighet från sitt
kommunalrådsuppdrag från och med 2 maj 2020 till och med 30 juni 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Tuva Lund (S) återgår till 100 procent tjänstgöring som kommunalråd från och med 1 juli 2020 till och med 31 december 2022.
Ärendet
I enlighet med Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
§ 26 kan hel- och deltidsengagerade förtroendevalda begära föräldraledighet
enligt motsvarande villkor som gäller för anställda, det vill säga enligt de
regler som är fastställda i AB/HÖK. Enligt reglementet ska föräldraledigheten gälla för en längre sammanhängande period och ska godkännas av
fullmäktige.
Tuva Lund (S), som är kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden, har ansökt om föräldraledighet från och med 2 maj 2020 till och
med 30 juni 2020. Tuva Lund (S) avser under tidsperioden vara föräldraledig 80 procent från sitt uppdrag som kommunalråd. Under tidsperioden avser Tuva Lund (S) att tjänstgöra 20 procent som kommunalråd. Denna
tjänstgöring schemaläggs i samråd med kommunfullmäktiges presidium.
_________
Expedieras till

Tuva Lund (S)
Vård- och omsorgsnämnden
Lena Bogne, administratör
Löneenheten
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Val av ersättare vid kommunalråds sjukfrånvaro
Diarienummer: KS/2019:575
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar Lars Johansson (L) 98 procent sjukledighet
under perioden 1 april 2020 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i
tjänst eller som längst till och med 31 mars 2021, i enlighet med § 25
Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
2. Kommunfullmäktige utser Ing-Marie Viklund (L) till kommunalråd vid
Lars Johanssons (L) sjukledighet. Förordnandet gäller under perioden 1
april 2020 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som
längst till och med 31 mars 2021.
3. Kommunfullmäktige utser Ing-Marie Viklund (L) till ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden vid Lars Johanssons (L)
sjukledighet. Förordnandet gäller under perioden 1 april 2020 till dess att
Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31
mars 2021.
4. Kommunfullmäktige utser Ing-Marie Viklund (L) till ledamot i kommunstyrelsen vid Lars Johanssons (L) sjukledighet. Förordnandet gäller under
perioden 1 april 2020 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst
eller som längst till och med 31 mars 2021.
5. Kommunfullmäktige utser Ing-Marie Viklund (L) till ledamot i Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem vid Lars Johanssons (L)
sjukledighet. Förordnandet gäller under perioden 1 april 2020 till dess att
Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31
mars 2021.
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Ärendet
I enlighet med § 25 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda har hel- och deltidsengagerade förtroendevalda rätt till sjukfrånvaro
enligt motsvarande villkor som gäller för anställda, det vill säga enligt de
regler som är fastställda i AB/HÖK.
Liberalernas kommunalråd Lars Johansson (L) har drabbats av sjukdom som
gör att han behöver vara sjukfrånvarande. Kommunfullmäktige har 201911-25, § 167, tagit beslut om att utse ersättare för Lars Johansson (L) till
dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med
den 31 mars 2020.
Sjukledigheten kommer dock att behöva förlängas. Nya ersättarval föreslås
därför förrättas genom föreliggande förslag. Lars Johansson (L) kommer att
behålla uppdraget som vice ordförande för Näringslivsrådet och för detta
uppdrag erhålla arvode motsvarande 2 procent av basarvodet enligt bilaga 1
till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
Förordnandena föreslås gälla under perioden 1 april 2020 till dess Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2021.

_________
Expedieras till

Lars Johansson (L)
Ing-Marie Viklund (L)
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Näringslivsrådet
Löneenheten
Lena Bogne, administratör
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Avsägelser och fyllnadsval
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna och förrättar val enligt nedan samt bordlägger övriga val.

Ärendet
Följande avsägelser anmäls:
Peter Forsberg (M), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Lars-Göran Liljedahl, nämndeman vid Södertörns tingsrätt.
Ing-Marie Viklund (L), ledamot och 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden fr o m 1
april 2020 till dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och
med 31 mars 2021.
Caroline Rhawi (L), ersättare i Storsthlm.
Nihal Tozak (MP) ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige förrättar följande val:
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ledamot och ordförande fr o m 1 april 2020 till dess att Lars Johansson (L) återinträder
i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2021.
Ing-Marie Viklund (L)
KOMMUNSTYRELSEN t o m 2022-12-14
Ersättare efter Ing-Marie Viklund (L) fr o m 1 april 2020 till dess att Lars Johansson (L)
återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2021
Heléne Wåhleman (L)
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Nihal Tozak (MP)
Ali Liquat Khan (MP)
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ledamot efter Carl Baker (M)
Jesper Andersson (M)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Jesper Andersson (M)
Pierre Lundgren (M)
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Peter Forsberg (M)
Lennart Lauberg (M)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM t o m
2022-12-31
Ledamot efter Caroline Rhawi (L) fr o m 1 april 2020 till dess att Lars Johansson (L)
återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2021
Ing-Marie Viklund (L)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM t o m 2022-1231
Vice ordförande och ledamot efter Carl Baker (M)
Gül Alci (M)
STIFTELSEN SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM t o m 2022-1231
Suppleant efter Gül Alci (M)
Ulla Neubüser (M)
SOCIALNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Förändrad ordning av ersättare för (M) till:
Asta Holm (M)
Faisal Gill (M)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ledamot och 1:e vice ordförande efter Ing-Marie Viklund (L) fr o m 1 april 2020 till
dess att Lars Johansson (L) återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars
2021
Sofia Johansson (L)
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UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Sofia Johansson (L) fr o m 1 april 2020 till dess att Lars Johansson (L)
återinträder i tjänst eller som längst till och med 31 mars 2021
Gunilla Wolfbrandt (L)
Kommunfullmäktige bordlägger följande val:
ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Östen Granberg (SD)
GODE MÄN TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN t o m 2022-12-31
God man på vakant plats (S)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ersättare efter Carina Pettersson (TUP)
STORSTHLM t o m 2022-12-31
Ersättare efter Caroline Rhawi (L)
SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKS AB t o m årsstämman 2023
Lekmannarevisor efter Per Ahlin (SD)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2023-12-31
Nämndeman efter Lars-Göran Liljedahl
TILLVÄXT BOTKYRKA AB, t o m årsstämman 2023
Ledamot efter Kevin Ryan (Opol)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2022-12-31
Ledamot efter Thomas Vakili (S)
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Kommunfullmäktige

Beslut om redovisningens omfattning och form gällande tagna beslut av krisledningsnämnden (2020:212)

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer att krisledningsnämnden ska redovisa nämndens
protokoll och att detta ska hanteras som ett särskilt ärende i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige fastställer att tagna ordförandebeslut ska redovisas och
hanteras som ett särskilt ärende i kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Krisledningsnämndens mandat och befogenheter regleras primärt i lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap. För krisledningsnämnden finns även ett reglemente som anger
nämndens mandat utöver det som anges i lag. Av 2 kap. 5 § av denna lag framgår att
krisledningsnämndens beslut ska anmälas till närmast följande fullmäktigesammanträde.
Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.
Då kommunfullmäktige ska fastställa omfattning och form för anmälan av tagna beslut
föreslås att nämndens protokoll anmäls till kommunfullmäktige och att detta ska
hanteras som ett särskilt ärende. För de fall nämndens ordförande eventuellt fattar
brådskande ordförandebeslut ska dessa också redovisas och hanteras som ett särskilt
ärende i kommunfullmäktige.
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Beslut om redovisningens omfattning och form gällande tagna beslut av krisledningsnämnden

Diarienummer: KS/2020:XXX
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer att krisledningsnämnden ska redovisa nämndens
protokoll och att detta ska hanteras som ett särskilt ärende i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige fastställer att tagna ordförandebeslut ska redovisas och
hanteras som ett särskilt ärende i kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Krisledningsnämndens mandat och befogenheter regleras primärt i lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap. För krisledningsnämnden finns även ett reglemente som anger
nämndens mandat utöver det som anges i lag. Av 2 kap. 5 § av denna lag framgår att
krisledningsnämndens beslut ska anmälas till närmast följande fullmäktigesammanträde.
Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.
Då kommunfullmäktige ska fastställa omfattning och form för anmälan av tagna beslut
föreslås att nämndens protokoll anmäls till kommunfullmäktige och att detta ska
hanteras som ett särskilt ärende. För de fall nämndens ordförande eventuellt fattar
brådskande ordförandebeslut ska dessa också redovisas och hanteras som ett särskilt
ärende i kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser’
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kommundirektör

Bilagor
1. Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
2. Krisledningsnämndens reglemente
_________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
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1 kap. Inledande bestämmelser
2 kap. Förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i
fredstid
3 kap. Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap
4 kap. Bistånd mellan kommuner och regioner samt stöd till enskilda
5 kap. Statlig ersättning
6 kap. Skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra
skyddade personer
7 kap. Tystnadsplikt
8 kap. Överklagande av beslut

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens syfte
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och regioner ska minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till
civilt försvar. Lag (2019:925).
2 § Det som sägs i denna lag om regioner gäller också kommuner som inte ingår i
någon region. Lag (2019:925).
3 § Vad som sägs i denna lag gäller inte om annat följer av elberedskapslagen
(1997:288).

Definition
4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag 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 en region. Lag (2019:925).

2 kap. Förberedelser för och verksamhet under extraordinära
händelser i fredstid
Analys och planering
1 § Kommuner och regioner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som
kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den
egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys.
Kommuner och regioner ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av
extraordinära händelser.
Lag (2019:925).

Krisledningsnämnd
2 § I kommuner och regioner ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om
krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas kommunallagens
(2017:725) bestämmelser. Lag (2019:925).

Krisledningsnämndens verksamhet
3 § Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför
att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske.
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till
nämnden.
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes
ställe.
4 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den

utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning.
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Lag
(2019:925).
5 § Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och
formerna för denna.
6 § Kommun- respektive regionstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet
som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att
verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett
sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av
fullmäktige. Lag (2019:925).

Geografiskt områdesansvar
7 § Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i
fredstid verka för att
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse
samordnas, och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Utbildning och övning
8 § Kommuner och regioner ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal
får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid
extraordinära händelser i fredstid. Lag (2019:925).

Rapportering
9 § Kommuner och regioner ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgärderna
påverkat krisberedskapsläget.
Kommunen och regionen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet
som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen,
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade
åtgärder. Lag (2019:925).

3 kap. Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap

Förberedelser
1 § Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten
under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Lag (2019:925).

Ledningsansvar
2 § Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det
civila försvaret som kommunen ska bedriva.
Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och
sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som regionen ska
bedriva.
Lag (2019:925).

Lokal kristidsverksamhet
3 § Kommunen skall under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i
annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar,
1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor,
2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och
3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets
försörjning.

Geografiskt områdesansvar
4 § Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den verksamhet som
bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till
stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

Rapportering
5 § Kommuner och regioner ska under höjd beredskap hålla den myndighet som
regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som
har betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive regionen.
Lag (2019:925).

4 kap. Bistånd mellan kommuner och regioner samt stöd till
enskilda
Bistånd mellan kommuner och regioner
1 § Kommuner och regioner får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och
regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har
kommunen eller regionen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller
regionen.

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse i
fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av
den extraordinära händelsen. Lag (2019:925).
2 § Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig uppgift och denna
blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden
som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kommuner och regioner skyldiga att lämna
hjälp.
Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Lag (2019:925).

Stöd till enskilda
3 § Kommuner och regioner får under en extraordinär händelse i fredstid lämna
begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Lag (2019:925).

5 kap. Statlig ersättning
1 § Kommunerna och regionerna ska få ersättning av staten för kostnader för
förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som rör extraordinära
händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den mån verksamheten är till nytta
för hanteringen av sådana mycket omfattande och svåra extraordinära händelser som
allvarligt kan påverka kommunens respektive regionens verksamhet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om
ersättningens storlek.
Lag (2019:925).

6 kap. Skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar
och andra skyddade personer
1 § Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i
internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna ska
uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser
krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld lämnas till en officiell
nationell upplysningsbyrå. Varje kommun och region som har sådana uppgifter ska,
under tid när den nationella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i
fråga om krigsfångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om andra
skyddade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och
Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.
Varje kommun och region ska också till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som
kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade

personer, om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga.
Uppgift ska även lämnas om var avlidna skyddade personers gravar är belägna.
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska lämna vidare
uppsamlade värdeföremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars
belägenhet till den nationella upplysningsbyrån. Lag (2019:925).
2 § På begäran av Svenska Röda Korset ska varje kommun och region, som i krig eller
under neutralitet kan få sådan information som avses i 1 §, i fred hjälpa Svenska Röda
Korset med att förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.
Lag (2019:925).

7 kap. Tystnadsplikt
1 § Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller en regions verksamhet med
beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått
veta om
1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.
Lag (2019:925).
2 § Den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella upplysningsbyrå
som avses i 6 kap. 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått
veta om en krigsfånge eller annan skyddad person som avses i Genèvekonventionerna
den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och
tilläggsprotokollen till konventionerna, såvitt gäller vistelseort, hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden.
Trots tystnadsplikten får den som deltar i verksamhet hos den nationella
upplysningsbyrån till Central Tracing Agency vid Internationella rödakorskommittén i
Genève vidarebefordra sådana uppgifter som avses i 6 kap. 1 § och motsvarande
uppgifter som lämnats till den nationella upplysningsbyrån av statliga myndigheter.

8 kap. Överklagande av beslut
1 § En statlig myndighets beslut om ersättning enligt 5 kap. 1 § får överklagas hos
regeringen.
2 § Beslut som meddelats i frågor enligt 3 kap. 3 § får inte överklagas.
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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN
I anslutning till vad som sägs i kommunallagen och i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting ska följande gälla för krisledningsnämnden.
Krisledningsnämndens verksamhetsområde
§1
Krisledningsnämnden är den nämnd som ska finnas enligt lagen (SFS 2006:544)
om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.
§2
Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter
som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
§3
Nämnden ska se till att övertagna verksamheter bedrivs i enlighet med de föreskrifter som finns i för verksamheterna gällande lagar och förordningar. De regler
och riktlinjer som kommunfullmäktige eller verksamhetsansvarig nämnd har beslutat om ska följas i möjligaste mån.
Sammansättning
§4
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare, valda för tid som sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter.
Kommunfullmäktige utser ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
som tjänstgör under den löpande mandatperioden.
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Beslutsfattande, delegation och anmälan av beslut
§5
I lagen (SFS 2006:544) finns bestämmelser om hur beslut får fattas på centrala
krisledningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
§6
I den mån beslutanderätt i verksamhetsfrågor som övertas av krisledningsnämnden har delegerats till anställda av ordinarie nämnder, ska samma delegation gälla
även hos krisledningsnämnden om den inte beslutar något annat.
§7
I lagen (SFS 2006:544) finns bestämmelser om att nämndens beslut ska anmälas
vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Utöver detta ska nämndens beslut
också anmälas vid närmast följande kommunstyrelsesammanträde.
Kallelse till sammanträdena
§8
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelse ska om möjligt vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet. Den ska tillställas ledamöter och ersättare i så god tid som omständigheterna gör möjligt.
Ledamöter och ersättare ska om möjligt erhålla en föredragningslista före sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett
ärende på föredragningslistan ska bifogas.
Föredragningslistan fastställs av nämnden vid sammanträdets början.
Arbetsformer
§9
De föreskrifter om arbetsformer som gäller för kommunstyrelsen enligt styrelsens
reglemente ska i tillämpliga delar gälla för nämnden.
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§ 10
Kommunens förvaltningar biträder nämnden i den omfattning som krävs för att
nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet.
_____
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