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Inledning  

Utöver det som föreskrivs i lagen (2006:544) om kommuners och landstings 

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

kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta reglemente. I övrigt 

tillämpas kommunstyrelsens reglemente i tillämpliga delar.  

 

Detta reglemente ska inte tillämpas vid höjd beredskap. 

§ 1 Krisledningsnämndens uppgifter 

I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 

händelser (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med en extraordinär 

händelse. En extraordinär händelse kännetecknas av att den: 

 avviker från det normala 

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

 kräver skyndsamma åtgärder 

Planeringen inför en extraordinär händelse är en uppgift för den normala 

organisationen och det finns en krisledningsorganisation för att hantera händelser. 

Kommunchefen fastställer en plan för hur en extra ordinära händelse eller allvarlig 

samhällsstörning ska hanteras. 

§ 2 Sammansättning 

Krisledningsnämnden består av tre ledamöter, tre ersättare och 

krisledningsnämnden har inga utskott. 

§ 3 Krisledningsnämnden träder in 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice 

ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda 

i funktion.  
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En extraordinär händelse innebär inte per automatik att krisledningsnämnden ska 

träda i funktion, omständigheterna i det enskilda fallet avgör. Nämnden kan även 

samlas för att få information och för att vara förberedd om läget förvärras.  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Vid en extraordinär händelse sammankallas nämndens ledamöter och ersättare 

muntligt via telefonsamtal, eller på annat lämpligt sätt. 

§ 4 Övertagande av övriga nämnders 

verksamhetsområden 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som 

nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 

omfattning.  

§ 5 Återgång till ordinarie organisation 

När förhållande normaliserats eller medger det ska krisledningsnämnden besluta 

att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd och krisledningsnämnden fattar beslut om när nämndens 

verksamhet upphör att gälla.  

Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska 

upphöra. Om ett sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som 

krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

§ 6 Redovisning 

Beslut samt underlag till beslut som fattas av krisledningsnämnd ska 

dokumenteras. Dessa beslut ska anmälas på närmast följande sammanträde för 

kommunfullmäktige. 
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§ 7 Ekonomiskt stöd till enskild 

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat 

ekonomiskt stöd till en enskild drabbad. 

§ 8 Bistånd mellan kommuner och landsting 

Krisledningsnämnden får besluta att på begäran bistå andra kommuner och 

landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Efter att ett bistånd har 

lämnats har krisledningsnämnden enligt 4 kapitlet 1 § LEH rätt till skälig ersättning 

från den andra kommunen eller landstinget. 

När krisledningsnämnden är i funktion är det den som fattar beslut om händelsens 

ekonomiska ramar. Kommunchef kan fatta beslut enligt aktuell delegeringsordning  

§ 9 Utbildning och övning 

Krisledningsnämnden ska utbildas och öva minst en gång per mandatperiod enligt 

utbildnings och övningsplan för krisberedskap. 

 


