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Reglemente för krisledningsnämnden 
Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 § 172  

 

Detta reglemente gäller för krisledningsnämndens verksamhet utöver vad som stadgas i lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och under höjd beredskap samt kommunallagen (1991:900). 

 

Uppgifter och befogenheter 
 

1 § 

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 

extraordinär händelse. 

 

En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala och som innebär 

en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 

 

2 § 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, bedömer 

när en extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion. 

 

Nämnden ska endast vara i funktion under den tid som krävs för hanteringa av den specifika 

händelsen. Nämnden ska när förhållandena medger det besluta att återgå till normal 

organisation. Även fullmäktige kan fatta sådant beslut. 

 

3 § 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, får besluta 

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

avvaktas och nämnden inte hinner sammankallas. Sådana beslut ska så snart det är möjligt 

anmälas till nämnden. 

 

4 § 

Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från kommunens övriga nämnder, dock endast 

i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika händelsens art och 

omfattning. 

 

Krisledningsnämndens beslut att överta verksamhet ska omedelbart tillställas berörd nämnd. 

Om det är möjligt ska berörd nämnds ordförande ha beretts tillfälle att yttra sig innan beslutet 

fattas.  

 

Så snart förhållanden medger detta ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 

nämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. 

 

5 § 

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen kan alltid besluta att de uppgifter som 

krisledningsnämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. 
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6 § 

Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som kommunen disponerar, 

och som befinns nödvändiga för hanteringen av den specifika händelsen. 

 

7 § 

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Om 

omständigheterna inte föranleder annat ska anmälan ske genom att kopia av 

krisledningsnämndens protokoll överlämnas till fullmäktige. 

 

Krisledningsnämndens arbetsformer 
 

8 § 

Krisledningsnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

 

9 § 

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. 

 

10 § 

Ordföranden ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena. Om varken ordföranden, 

1:e vice eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 

ledamoten göra detta.  

 

Kallelse får ske muntligt. 

 

11 § 

Ersättare träder in i den av fullmäktige fastställda ordningen. Ledamot som är kallad och inte 

kan delta ansvarar för att ersättare tillkallas. 

 

12 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Krisledningsnämnden kan besluta att en 

paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  

 

13 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 

för justeringen av protokollet.  

 

14 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas 

av ordföranden eller vid förfall för ordföranden vice ordföranden och kontrasigneras av 

anställd som nämnden bestämmer.  

 

15 § 
Ordföranden kan kalla anställda eller förtroendevalda i kommunen att närvara vid ett 

sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett 

sammanträde får delta i överläggningarna men inte i besluten. 


