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Reglemente för krisledningsnämnden  
 
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
Kommunstyrelse ska vara krisledningsnämnd enligt lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
 
Krisledningsnämndens uppgifter 
 
§ 1 
Ordförande i krisledningsnämnden eller om han eller hon har förhinder, vice 
ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 
funktion. Ordförande i krisledningsnämnden eller om han eller hon har förhinder, vice 
ordföranden beslutar, i varje enskilt fall, på vilket sätt nämnden/delegaten ska inkallas 
till sammanträde eller annan uppgift. 
 
§ 2 
Krisledningsnämnden övertar beslutanderätten från samtliga övriga nämnder då 
situationer inträtt som definieras som extraordinära händelser enligt lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Beslutanderätten gäller i den utsträckning som, enligt 
krisledningsnämndens bedömning, är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsen art och omfattning. 
 
Krisledningsnämndens beslutanderätt upphör när krisledningsnämnden bedömer att 
förhållandena medger detta. 
 
§ 3 
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 
avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 
 
§ 4 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Anmälan av beslut ska innehålla datum för 
nämndens/delegatens beslut, vilka beslut som fattas och anledningen till beslutet. 
 
Nämnden ska se till att uppdraget utförs i enlighet med lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
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Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer 
 
§ 5 
Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 
Kommunstyrelsens ordförande är också ordförande i krisledningsnämnden.  
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 6 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta då krisledningsnämnden 
träder i funktion fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. 
 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 
___ 
 
Giltighetstid 
 
Reglementet är ett styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 16 mars 2015 , § 
11, och reviderat den 20 februari 2017. 
 
Reglementet är giltigt till och med den 31 december 2018. Med giltighetstid menas att 
dokumentet ska ses över och eventuellt revideras innan utsatt datum. Giltighetstiden 
finns för att säkerställa att styrdokumentet hålls aktuellt. 
 
 
Ansvarig för reglementet 
 
Varje styrdokument ska ha en ägare som ansvarar för att styrdokumentet är aktuellt, 
känt och finns tillgängligt på kommunens interna och externa webbplatser. Ansvarig 
för krisledningsnämndens reglemente är kommunjuristen. 


