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1 § - Definitioner och roll 

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser 
då det bedöms att Krisledningsnämnden ska träda i funktion. 

Krisledningsnämndens uppgift är att; 

- tolka kommunens roll 
- ange inriktningen av krishanteringen 

- företräda kommunen externt och internt mot invånarna 
- besluta om förändring i ordinarie verksamhet 

- besluta om resursfördelning 

- besluta om hjälp till enskild 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som; 

- avviker från det normala, 
- innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhälls-

funktioner, samt 
- kräver skyndsamma insatser av kommunen 

 

2 § - Krisledningsnämndens bemanning 

Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare som utses av kommunfullmäktige 
och väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfull-
mäktige ägt rum. Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande och vice ordförande. 

 

3 § - Aktivering av krisledningsnämnden 

Ordförande, eller vice ordförande när ordföranden har förhinder, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion.  

Kallelse kan ske muntligt. 

Ordförande får, om vice ordförande har förhinder, skriftligen delegera befogenheten att besluta 
om att nämnden ska träda i funktion till annan ledamot i krisledningsnämnden. 

Beslut om att krisledningsnämnden ska träda i funktion skall protokollföras med angivande om 
vilket klockslag som beslutet fattades. 

 

4 § - Ordförandes befogenheter 

Den som fullgör ordförandes uppgift får, då nämnden ännu inte hunnit samlas, besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut ska anmälas till nämnden så snart denna samlats. Det innebär att den som fullgör 
ordförandes uppgift i en akut situation har samma befogenheter som nämnden i sin helhet. 

Det är inte möjligt att underlåta att kalla nämnden och i stället låta den som fullgör ordförandes 
uppgift fatta nödvändiga beslut. 

Så snart nämnden hunnit sammanträda upphör denna speciella befogenhet för den som fullgör 
ordförandes uppgift. 
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5 § - Krisledningsnämndens befogenheter 

Krisledningsnämnden får, då den trätt i funktion, inom ramen för detta reglemente överta beslu-
tanderätt från andra nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordi-
nära händelsens omfattning och art. 

När krisledningsnämnden övertar en nämnds beslutsbefogenheter inom ett specifikt område 
kvarstår gällande delegeringsbeslut om inte krisledningsnämnden särskilt beslutar annat. 

Nämnden får från kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och kommunens tjäns-
temän infordra de yttranden och upplysningar som är nödvändiga för att nämnden ska kunna 
fullgöra sina uppgifter. 

 

6 § - Nämndens ersättare 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam-
manträde skall denne utan dröjsmål inkalla sin ersättare till tjänstgöring. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäk-
tige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under på-
gående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En 
inte tjänstgörande ersättare har yttranderätt. 

 

7 § - Bistånd till annan part 

Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, landsting och till enskilda 
personer. 

 

8 § - Krisledningsnämndens protokoll 

Samtliga beslut som krisledningsnämnden fattar skall protokollföras. Till varje beslut skall anges 
vilket klockslag beslutet fattades. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i pro-
tokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar 
den. 

Expediering av beslut utförs av tjänstgörande ordförande till kommunchef eller dennes ersättare 
samt i krisledningsstaben tjänstgörande stabschef. 

Delgivning sker med tjänstgörande ordförande och kommunchef eller dennes ersättare. 

 

9 § - Avveckling av nämndens funktion 

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta; 

- att de uppgifter som nämnden eventuellt har övertagit från andra nämnder ska återgå till or-
dinarie nämnd, samt 

- att nämndens funktion upphör 

Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. 
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Kommunfullmäktige kan besluta att nämndens verksamhet ska upphöra. Om kommunfullmäk-
tige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit 
till ordinarie nämnd. 

 

10 § - Ytterligare riktlinjer 

Krisledningsnämnden ska bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som full-
mäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i 
detta reglemente.  

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av händelseförlopp, 
kostnader och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige. 

 

11 § - Tillsyn av nämndens uppdrag 

Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt kommunfullmäktige. 

 

12 § - Personuppgifter 

Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker 
inom dess verksamhetsområde. 


