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Reglemente för krisledningsnämnden
§1
I Region Sörmland ska finnas en krisledningsnämnd. Nämnden ska ha fem
ledamöter, varav en ska vara ordförande och en ska vara vice ordförande.
Ledamöterna i krisledningsnämnden ska väljas av regionfullmäktige bland
ledamöter i regionstyrelsen. Till nämndens ordförande respektive vice
ordförande ska de som är regionstyrelsens ordförande respektive andre vice
ordförande väljas.
§2
Nämndens uppgifter är att vid extraordinära händelser kunna besluta om att
överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder inom
Region Sörmland i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till
händelsernas art och omfattning.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det
normala, innebärande en allvarlig störning eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma
insatser av regionen.
§3
Ordförande eller, om han eller hon har förhinder, vice ordförande bedömer
när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och
beslutar i sådana fall att så ska ske genom att låta kalla till sammanträde.
Ordförande eller, om han eller hon har förhinder, vice ordförande får besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till
nämnden.
§4
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till
ordinarie nämnd.
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§5
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av
redovisningen och formerna för detta.
§6
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
verksamhetsområden, som krisledningsnämnden har övertagit, till ordinarie
nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska
upphöra kan även fattas av fullmäktige.
§7
Förutom vid extraordinära händelser ska nämnden sammanträda vid två
tillfällen per år för att planera och diskutera hur nämndens uppgifter bör
hanteras.
§8
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
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 snarast i förväg anmäla detta till
nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i nämnden.
§9
För nämnden gäller i tillämpliga delar vad som sägs i reglementet för
Region Sörmlands styrelse.
Krisledningsnämnden regleras även av lagen (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap samt av kommunallagen (2017:725).
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Plan för krisledningsnämnd i Region Sörmland
Ordförande eller, om han eller hon har förhinder, vice ordförande bedömer
när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.
Krisledningsnämnden kontaktas i första hand av regiondirektören eller
dennes ersättare (Sjukvårdsledare i Regional särskild sjukvårdsledning) och
i andra hand av regionens Tjänstemän i Beredskap (TiB). TiB är Region
Sörmlands beredskapsjour vid och inför särskild händelse och finns
tillgänglig dygnet runt. TiB söks via regionens växel.
Initialt samlas krisledningsnämnden i sammanträdesrum 1 på regionkansliet
i Nyköping.
Krisledningsnämndens verksamhet
Krisledningsnämnden ska följa utvecklingen och om det finns behov av
centralisering av beslutanderätten möjliggöra ett enkelt och snabbt
beslutfattande av övergripande karaktär, oavsett vilken nämnd som har
huvudansvaret.
Krisledningsnämnden ska informeras vid nationella extraordinära händelser
där samverkan krävs från krisledningsnämnder inom kommuner och andra
regioner.
Ordförande eller, om han eller hon har förhinder, vice ordförande får besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas i nämnden.
Krisledningsnämnden beslutar om ekonomiska villkor utöver ram och utgör
stöd till den regionala särskilda sjukvårdsledningen.
Krisledningsnämnden får särskilt besluta:
att begära bistånd från annan kommun eller region
att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbats av händelsen
att ålägga styrelse/nämnd arbetsuppgifter
Avrapportering

Regional särskild sjukvårdsledning avrapporterar till krisledningsnämnden,
genom sjukvårdsledaren, om händelsen och utvecklingen.
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av
redovisningen och formerna för detta.
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 3(3)

