Sammanträdesprotokoll

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Krisledningsnämnden

2014-08-04

Plats och tid

Stadshuset 20.00

Beslutande

Lars Isacsson (S)
Susanne Berger (S)
Jan-Åke Andersson (S)
Johan Thomasson (M)

Övriga deltagande

Göran Johansson administrativ chef
Yngve Mattiasson säkerhetssamordnare
Britt-Marie Färje utredningssekreterare

Utses att justera

Johan Thomasson (M) med Susanne Berger (S) som ersättare

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 25 augusti kl. 9.00

Underskrifter

Paragrafer
1-3

Sekreterare
Ordförande
Justerande
ANSLAG
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Krisledningsnämnden

Datum

2014-08-04-2014-08-11

Anslag sätts upp

2014-08-25

Protokollets förvaring

Kommunkansliet

Anslag tas ner

Christina Hardyson
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Krisledningsnämnden
ÄRENDELISTA
§1

Information om skogsbrand och beslut om inkallande av krisledningsnämnden

§2

Användning av grillar och engångsgrillar på Holmen förbjuds pga torka och
resursbrist
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Krisledningsnämnden

§1

Information om skogsbrand och beslut om
inkallande av krisledningsnämnden

Lars Isacsson (S) informerar 2014-08-04 om skogsbranden i Sala kommun som snabbt sprider
sig till både Norberg och Fagersta kommun. Lars Westerfors, Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund informerar om branden. Evakuering av Ängelsberg och
omkringliggande byar har genomförts. Norbergs kommunförbereder för evakuering och de
som kan lämna sina hem uppmanas att göra det. Läget är allvarligt.
Krisledningsnämnden
Lars Isacsson (S) kallar in krisledningsnämnden och konstaterar att 3 ledamöter finns på plats.
Krisledningsnämnden är kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser
och tar över både kommunens styrelser/nämnder och kommunens bolags beslutanderätt.
Krisledningsnämnden får då inom ramen för sitt reglemente överta beslutanderätt i den
omfattning som är nödvändig med hänsyn till just den extraordinära händelsens omfattning
och art.
Krisledningsnämndens ordförande eller vice ordförande får besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska
anmälas till nämnden sån snart den har samlats. Det innebär att ordföranden eller vice
ordföranden i en akut situation har samma befogenheter som nämnden i sin helhet.
Britt-Marie Färje utses till sekreterare för sammanträdet.
Krisledningsnämndens beslut
- Läget är en extraordinär händelse, enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap, och krisledningsnämnden tar
därmed från 2014-08-04 kl.20.30 över hela ansvaret för koncernen Avesta kommuns
verksamhet.
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§2

Användning av grillar och engångsgrillar på
Holmen förbjuds pga torka och resursbrist

Krisledningsnämnden och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund har på grund av torkan
och resursbrist hittills uppmanat invånare i Avesta kommun att vara försiktiga med eld och
användandet av engångsgrillar och grillar. Från och med 2014-08-09 råder eldningsförbud i
Avesta kommun. På grund av torkan och resursbrist beslutas 2014-08-08 om eldningsförbud
på Holmen vilket även gäller engångsgrillar och vanliga grillar
Krisledningsnämndens beslut:
- Eldningsförbud på Holmen vilket även gäller för engångsgrillar och grillar från och med
2014-08-09 till dess att skogsbranden är under kontroll.
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