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Reglemente för krisledningsnämnden 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
I Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap kap 2 § 2 fastslås att "I kommuner och 
landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 

händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om 
krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas kommunallagens 
(2017:725) bestämmelser. Lag (2017:750) ". 

I Kommunallagen kap 6 § 44 anges att "Fullmäktige ska anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer." 

Behov har uppstått av att upprätta ett nytt reglemente för kommunens 

krisledningsnärnnd. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Reglemente för 
krisledningsnämnden. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till Reglemente för 
krisledningsnämnden. Vidare föreslås att detta reglemente träder i kraft från och 
med den 1 januari 2018. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att förslaget till Reglemente för krisledningsnämnden 
efter redaktionella ändringar, hänskjuts till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till Reglemente för 
krisledningsnämnden med redaktionella ändringar. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till 
Reglemente för krisledningsnärnnden. Vidare föreslås att detta reglemente träder i 
kraft från och med den 1 januari 2018. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 

Krisledningsnämnden övergripande uppgifter 

§1 

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare och utgörs av 

kommunstyrelsens allmänna utskotts ledamöter och ersättare. 

Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Lag om kommuner och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Med extraordinära händelser avses i LEH 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 landsting. 

Verksamhets beskrivning 

§2 

Krisledningsnämnden ansvarar för ledningen av kommunens verksamhet i händelse av 

extraordinära händelse i fredstid och vid höjd beredskap. Kommunens befogenheter och 

organisation vid en extra händelse regleras genom Lag om kommuner och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Krisledningsnämndens uppgifter 

§3 

Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extra ordinär händelse medför att 

krisledningsnämnden skall träda i funktion och bes! utar i sådant fall att så skall ske. 

§4 

Krisledningsnämnden får besluta att överta hela eller delar av en annan nämnds eller styrelses 

verksamhetsområde i den utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till den extraordinära 

händelsens art och omfattning. 

För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och liknande som för den 

nämnd eller styrelse som krisledningsnämnden tagit över beslutanderätten från. 
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§5 

Ordföranden får besluta på krisledningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 

krisledningsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut skal I snarast anmälas till 

krisledningsnämnden. 

§6 

Krisledningsnämnden skall besluta att verksamhetsområden som övertagits på grund av 

extraordinär händelse skall återgå till ordinarie nämnd eller styrelse så snart förhållandena 
medger det. 

§7 

Kommunstyrelsen får besluta att k.risledningsnämndens verksamhet skall upphöra när den 

extraordinära händelsen som föranlett krislcdningsnämndens verksamhet inte längre behövs. 

Om kommunstyrelsen fattar sådant beslut återgår de verksamhetsområdena som 

krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd eller styrelse. 

Beslut enligt första stycket kan även fattas av kommunfullmäktige. 

§8 

Krisledningsnämnden får besluta om bistånd till andra kommuner eller landsting som drabbats 

av en extraordinär händelse. 

§9 

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse besluta om att lämna begränsat 

ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

§ 10 
De beslut som krisledningsnämnden fattar skall rapporteras till kommunfullmäktige vid 

närmast följande sammanträde. Kommunfullmäh.iige beslutar om omfattningen av 

redovisningen och formerna för denna. 

Arbetsformer 

§ 11 
Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott är också ordförande 

och vice ordförande i krislcdningsnämnden. 
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§ 12 
Ordförande eller, om han eller hon har förhinder, vice ordförande har ansvar för 

krisledningsnämndcns beslut och arbetsgång dokumenteras. 

§ 13 
Ersättningar till krisledningsnämndens ledamöter och ersättare följer beslutade bestämmelser 

ekonomiska föm1åner till förtroendevalda. 

§ 14 
Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 

personuppgifter som sker inom krisledningsnämndens ansvarsområde. 

§ 15 
Krisledn ingsnämnden skal I: 

• Kalla in kommunens krisledningsgrupp som är beredande organ för 

krisledningsnämnden. 

• Informera kommunfullmäktige om dels hur verksamheten utvecklas och dels om den 

ekonomiska ställningen. Denna information skall göras i de intervaller och på det sätt 

som kommunstyrelsen bestämmer. 

• Lämna allmänheten råd och upplysning i frågor som rör krisledningsnämndens 

ansvarsområde. 

§ 16 
Arbetsformer i övrigt är desamma som för kommunstyrelsen. 

Denna arbetsordning antogs av kommunfullmäktige vid sammanträde den 

13 december 2018 § och träder i kraft från och med den 1 januari 20 I 9. 
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