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Reglemente för krisledningsnämnden  

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och i kommun-
gemensamt reglemente för nämnderna gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Nämndens uppgifter 

Allmänt om krisledningsnämndens uppgifter 

1 § 

Krisledningsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens lagstadgade 
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. 

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 en kommun eller region. 

Uppgifter med hänvisning till författning 

2 §  

Krisledningsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har 
enligt följande lag: 

1. Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

Krisledningsnämndens ikraftträdande 

3 §  

Krisledningsnämnden som nämnd träder i funktion först i samband med 
den extraordinära händelsen. 

Enligt lag bedömer krisledningsnämndens ordförande när en extra-
ordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att så ska ske. Om ordföranden har förhinder träder vice 
ordföranden i dennes ställe. 

Krisledningsnämnden ska sammankallas på begäran av enskild ledamot, 
varefter även nämnden kan besluta om att krisledningsnämnden ska 
träda i funktion. 

Övertagande från andra nämnder 

4 §  

Krisledningsnämnden har rätt att överta hela eller delar av verksam-
hetsområden från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som 
nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. Krislednings-
nämnden kan dock endast ta över beslutanderätt i den omfattning som 
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är nödvändig med hänsyn till den uppkomna händelsens omfattning och 
art. Beslut om övertagande ska omgående överlämnas till nämnd som 
berörs. 

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att utnyttja 
de förvaltningsresurser som den begär. 

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av handlingar eller 
uppgifter gäller den sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie 
nämnden. 

Brådskande ärende 

5 § 

Ordföranden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, får enligt lag 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast 
anmälas till nämnden och överlämnas till nämnd som berörs. 

Avveckling av verksamhet 

6 §  

När förhållandena tillåter det ska krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 
ordinarie nämnd. 

När krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en extra-
ordinär händelse inte längre behövs, får kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska 
upphöra. Vid sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd.  

Redovisning till kommunfullmäktige 

7 § 

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Anmälan av beslut ska innehålla datum för 

nämndens/delegatens beslut, vilka beslut som fattats och anledningen 

till besluten. Förutom besluten ska redogörelse lämnas för den 

extraordinära händelsen och dess förlopp. 

Delegering från kommunfullmäktige 

8 § 

1. Krisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra 
kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i 
fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning 
av den andra kommunen eller regionen.  
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2. Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid 
lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av 
händelsen. 

Delegeringen gäller när krisledningsnämnden är aktiverad. I övrigt 
gäller 12 § reglementet för kommunstyrelsen. 

Offentliga sammanträden 

9 § 

Nämndens sammanträden ska inte vara offentliga. 

Sammansättning 

Nämnden 

10 § 

Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Utskott 

11 § 

Inom krisledningsnämnden ska det inte finnas något utskott. 
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