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KOMMUNSTYRELSEN 
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Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) angående 
krisledningsnämnden i Sala kommun 

Andreas Weiborn frågar om kommunalrådet har för avsikt att öva med 
krisledningsnämnden samt i så fall när så kommer att ske. 

Krisledningsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, 
år samma personer som tillika utgör kommunstyrelsens ledningsutskott. 

Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de 
fall där det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att 
kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och samordnad. 

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. 

Krisledningsnämnden sammanträder normalt inte när ymnigt snöfall 
inträder och det var inte heller anledningen till den översynen av 
reglementet som gjordes i slutet av år 2012. 

Ordet övning leder till tanken operativ samordning och ledning av flera 
funktioner. Det är inte krisledningsnämndens uppgift, snarare att fatta beslut 
när "kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och 
samordnad". 

När en extraordinär händelse inträffat som kräver att krisledningsnämnden 
sammanträder finns till dess förfogande en krisledningsstab som sköter det 
operativa arbetet. Till sin hjälp kan krisledningsstaben kalla andra 
tjänstemän som utifrån sina specialkunskaper bedöms kunna behövas för 
krisledningens arbete. Staben består av ett antal personer, som 
kommunchefen utser. 
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jag har samrått med kommunens krisberedskapssamordnare om behovet av 
kunskap om krisledningsnämnden och dess ansvar och befogenheter. En 
utbildningsinsats för krisledningsnämnden kommer att ske i dec 2013. 

Särskild kallelse kommer att utgå enligt reglementet 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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Interpellation till kommunalråd Per-Olov Rapp aniCiåEU'ftjle 

kris led n i ng s nä m n den IOJi(i~:-T;~]Ikiiijiåi;-1 

Den 20 juni 201~ställde jag i fullmäktige en fråga till kommunalråd Per

Olov Rapp med anledning av ett el-avbrott i Sala den 14-juni. l min fråga 

frågade om Per-Olov Rapp avsåg att öva krisledningsnämnden inom 

nära tid. Det svar jag fick var att det skulle komma en övning under 

hösten 2012. l november 2012 behandlade fullmäktige ärende om 

revidering av reglementet för krisledningsnämnden. Det mot bakgrund av 

att reglementet inte hade reviderats när den politiska organisationen 

förändrades. l det ärendet kommenterade jag att de är märkligt att de 

måste börja snöa innan en revidering av reglementet . Efter avstämning 

med moderata ledamöter i krisledningsnämnden och ansvarig 

tjänsteman så kan jag konstatera att någon övning under hösten 2012 

eller under 2013 har skett. 

Därför vill jag i denna interpellation fråga kommunalråd Per-Olov Rapp 

om han avser att öva med krisledningsnämnden samt om när han tänker 

att göra det? 


