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Inledning

Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i kommunallag 
(2017:725) gäller bestämmelserna i detta reglemente

A. Krisledningsnämndens uppgifter

1 § Krisledningsnämndens ansvar
Krisledningsnämndens ska fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid inom kommunens 
geografiska områdesansvar. 
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 ett landsting” (SFS 2006:544 § 4).
Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. 

2 § Krisledningsnämndens ikraftträdande
Ordförande i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice ordförande beslutar om 
nämnden ska träda i kraft. Om båda har förhinder kan nämnden sammankallas på begäran av enskild 
ledamot och nämnden fattar sedan kollegialt beslut om den ska träda i kraft. 

3 § Övertagande av verksamhet från annan nämnd
Krisledningsnämnden får besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. 
Innan nämnden fattar beslut om att överta verksamheten från en annan nämnd ska detta samrådas med 
nämnden det berör om det är möjligt. Är det inte möjligt ska den berörda nämnden så snabbt som 
möjligt informeras om att ett övertagande skett. 

4 § Sekretess
Vid övertagande av sekretessbelagd information från annan nämnd överförs motsvarande sekretess till 
krisledningsnämnden.

5 § Beslut om att återlämna övertagen verksamhet
Krisledningsnämnden får besluta om att de uppgifter nämnden övertagit från andra nämnder ska 
återgå till ordinarie nämnder när förhållandena normaliseras eller när så medges. 

6 § Möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till enskild
Krisledningsnämnden får besluta om att lämna ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av en 
extraordinär händelse. Stödet får bara lämnas så länge den extraordinära händelsen pågår. 

7 § Bistånd mellan kommuner och regioner
Krisledningsnämnden får på begäran bistå andra kommuner och regioner som drabbats av en 
extraordinär händelse. Kommunen har rätt till skälig ersättning av den mottagande kommunen eller 
regionen för det lämnade biståndet. 



Sida
4 (4)

8 § Rapportering till kommunfullmäktige
Nämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande sammanträde.

9 § Krisledningsnämndens urkraftträdande
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får besluta om att krisledningsnämndens verksamhet ska 
upphöra. Då återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. 

B. Krisledningsnämndens arbetsformer

10 § Krisledningsnämndens sammansättning
Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöterna bör vara samma 
som i kommunstyrelsens allmänna utskott.

11 § Ordförande
Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i krisledningsnämnden.

12 § Tidpunkt för sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden som nämnden bestämmer. Sammanträde ska 
också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller enligt 2 §. 

13 Sammanträde på distans
Krisledningsnämnden 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 anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. 
Krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
14 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att skriftlig kallelse utfärdas till sammanträden. I brådskande fall får kallelse 
ske på annat sätt.

15 Brådskande beslut
Ordförande eller ersättare för denne har rätt att ta brådskande beslut i de fall då nämnden inte hinner 
sammankallas.
16 § Krisledningsstab
Krisledningsstaben bereder ärenden till krisledningsnämnden.

Krisledningsstabens ansvar, arbetsuppgifter och sammansättning framgår av kommunens 
krisledningsplan.

17 § Övrigt
Krisledningsnämndens arbetsformer i övrigt följer kommunstyrelsens reglemente.


