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Utöver vad som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen (SFS 2017:725) gäller be- 

stämmelserna i detta reglemente. 
 

Krisledningsnämndens uppgifter 

Allmänt om krisledningsnämndens uppgifter 

1 § Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser enligt bestäm- 

melserna i Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 

2002:833). Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 

normala, innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skynd- 

samma insatser av kommunen. 

 

2 § Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd enligt lag om kommuners och 

regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(SFS 2006:544). 

3 § Krisledningsnämnden ska för varje ny mandatperiod upprätta en plan för hur kom- 

munen ska hantera extraordinära händelser. Planen ska redovisas till kommunfullmäk- 

tige för fastställelse. 

Delegering från kommunfullmäktige 

4 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhets- 

områden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med 

hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 

nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om fullmäk- 

tige fattar ett sådant beslut ska de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har 

övertagit omedelbart återgå till ordinarie nämnd. 

5 § Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekono- 

miskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

6 § Nämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en 

extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning 

av den andra kommunen eller landstinget. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

7 § Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och  

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och för-  

ordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera nämndens beslut samt 

sammanställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder under en extraordinär 

händelse. Rapportering ska under en extraordinär händelse ske fortlöpande inför varje 

närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. 

Förvaltningsorganisation 

8 § Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till 

krisledningsnämndens förfogande. 
 

Krisledningsnämndens arbetsformer 

Sammansättning och mandatperiod 

9 § Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande. Nämndens mandatperiod räknas från och med det 

sammanträde då valet förrättas till kommunstyrelsen intill det sammanträde då val av 

kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

Sammanträde och att träda i funktion 

10 § Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden bedömer när 

en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och kallar då till sam- 

manträde. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 

skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Brådskande ärenden 

11 § Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden får besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan av- 

vaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 

Beredning av ärenden 

12 § Från kommunens nämnder, beredningar och tjänsteperson får      

krisledningsnämnden infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att 

nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Vid beredningen av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får nämnden 

adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade representanterna får yttra 

sig men inte delta i nämndens beslut. 
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Sekretess 

13 § Vid en extraordinär händelse övertar krisledningsnämnden en ordinarie nämnds 

verksamhet och har då också tillgång till den ordinarie nämndens sekretessbelagda 

handlingar, varvid sekretesslagens regler tillämpas. 

För krisledningsnämndens utlämnande av information gäller den sekretess som skulle 

ha gällt i den ordinarie nämnden. 

Arbetsformer i övrigt 

14 § För krisledningsnämnden gäller i tillämpliga delar, med hänsyn till den extraordi- 

nära händelsens art och omfattning, vad som i övrigt anges i kommunstyrelsens regle- 

mente om kommunstyrelsens arbetsformer. 


