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Beslut att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Sammanfattning
Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19 beslutade krisledningsnämndens
ordförande den 16 mars 2020 att en sådan extraordinär händelse förelåg i
Huddinge kommun som medförde att krisledningsnämnden skulle träda i funktion
för att snabbt kunna fatta beslut vid behov.
Sedan dess har situationen förändrats. Även om Covid-19 fortsätter att vara ett
akut problem och samhällskrisen fortlöper har kommunens organisation nu
etablerat rutiner och processer för att möta situationen inom ramen för sitt
ordinarie linjearbete, med fortsatt krisledning enbart på tjänstemannanivå.
Mot bakgrund av detta är bedömningen är att det inte längre föreligger något
behov av krisledningsnämnden och förslaget är därför att dess verksamhet ska
upphöra.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har Huddinge kommun
inrättat en krisledningsnämnd.
Krisledningsnämnden utgör det ledande politiska organet om kommunen drabbas
av en extraordinär händelse och nämnden i och med detta träder i funktion. 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 kommunen.
I 8 § Huddinge kommuns reglemente för krisledningsnämnden – HKF 1400 –
föreskrivs att kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är
föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att
verksamheten ska upphöra.
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Huddinge kommun som medförde att krisledningsnämnden skulle träda i funktion
för att snabbt kunna fatta beslut vid behov.
Sedan dess har situationen förändrats. Även om Covid-19 fortsätter att vara ett
akut problem och samhällskrisen fortlöper har kommunens organisation nu
etablerat rutiner och processer för att möta situationen inom ramen för sitt
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Förvaltningens synpunkter
Med anledning av att kommunen nu arbetar med corona-pandemin inom
ordinarie organisation föreslår kommunstyrelsens förvaltning att
krisledningsnämndens verksamhet upphör.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Då krisledningsnämnden inte har övertagit några funktioner från andra nämnder
medför förslaget inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.
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