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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN  
 
 

Krisledningsnämndens uppgifter 

1 § 

Krisledningsnämnden ska utöva den ledningsfunktion som enligt lag (2006:554) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap, ankommer på kommunen. Med extraordinär händelse avses en 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 kommunen. 

 

Krisledningsnämnden ansvarar för att: 

- Tolka kommunens roll 

- Företräda kommunen och presentera en samlad bild av läget 

- Besluta om förändringar i servicenivåer och uppgifter 

- Besluta om omfördelning av kommunens resurser 

- Ange inriktning, bedöma behovet av och verka för samordning och prioritering av 

samhällsviktig verksamhet inom kommunens ansvarsområde 

- Ta ställning i frågor som påkallas av angränsande kommunen, länsstyrelsen eller 

annan myndighet 

- Begära bistånd från annan kommun, myndighet eller organisation 

- Prioritera och samordna begränsade resurser 

- Samordna ledningen av kommunens verksamhet 

- Samordna informationen 

 

2 § 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 

från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

extraordinära händelsen art och omfattning. 

 

När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 

nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnder. Ett sådant beslut 

om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av kommunstyrelsen 

eller fullmäktige. 
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Krisledningsnämndens övriga verksamheter 

Personuppgiftsansvar 

3 § 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen. 

 

Processbehörighet 

4 § 

Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom nämndernas verksamhetsområden. 

 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

5 § 

Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de verksamhetsramar 

och den ledningsplan som kommunfullmäktige har antagit, de föreskrifter som kan finnas i lag 

eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

 

Krisledningsnämnden ska anmäla fattade beslut till kommunfullmäktige och lämna redovisning 

i enlighet med fullmäktiges riktlinjer. 

 

Krisledningsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

6 § 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. 

 

Ordföranden 

7 § 

Ordföranden i krisledningsnämnden avgör när en extraordinär händelse medför att nämnden 

ska träda i funktion. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast 

anmälas till nämnden. 

 

Har ordföranden för krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe. 

Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som varit ledamot i 

kommunstyrelsen längst tid ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden på grund av sjukdom eller av 

annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än tre månader kan styrelsen utse 

en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

 

Sammanträdena 

8 §  

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer eller när 

minst en tredjedel av ledamöterna begär det. 
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9 § 

Ordföranden ansvarar för att samtliga ledamöter kallas in på ett lämpligt sätt, med 

information om var och när sammanträdet äger rum. 

 

10 § 

Ifråga om inkallande av ersättare och ordning för ersättares tjänstgöring gäller vad som 

stadgas i kommunstyrelsens reglemente. 

 

10 a § 

Enligt 6 kap. 24 § första stycket i kommunallagen skall det i styrelsens/nämndens reglemente 

anges i vilken utsträckning ledamöter får delta i styrelsens/nämndens sammanträden på 

distans. Nämnden 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 senast fem dagar i förväg anmäla detta till 

styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Om de 

tekniska förutsättningarna för att delta i sammanträdet avbryts för en distansdeltagande 

ledamot, avgör ordföranden när en ersättare ska inträda. Styrelsen/nämnden får bestämma vad 

som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden. 

 

Justering av protokoll 

11 § 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Reservation 

12 § 

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

det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justeringen av protokollet. 

 

Delgivning 

13 § 

Delgivning med krisledningsnämnden sker med nämndens ordförande eller kommunchefen 

eller med annan befattningshavare nämnden utser. 

 

Undertecknande av handlingar 

14 § 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller den tjänsteman som handlagt ärendet. 

Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden i hans eller hennes ställe. 

 

   ---------- 

 

 

 
 


