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Reglemente för krisledningsnämnden
§1
Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en
extraordinär händelse.
Begreppet extraordinär händelse definieras i lagen om extraordinära händelser, 1 kap, § 4:
”Med extraordinär händelse avses 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 ett landsting”.
§2
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämndens ordförande.
§3
Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, bedömer när
en extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion.
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, 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
Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nämnd.
Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den
specifika händelsens art och omfattning
Krisledningsnämndens beslut skall omedelbart tillställas berörd nämnd och – om möjligt –
skall dessförinnan krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds ordförande tillfälle att yttra
sig.
Så snart förhållanden medger detta skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden övertagit skall återgå till ordinarie nämnd.
§5
Kommunfullmäktige kan alltid besluta att de uppgifter som krisledningsnämnden övertagit
skall återgå till ordinarie nämnd.

REGLEMENTE
Datum

2018-12-10

4(4)
Vår beteckning

KS 2018/00728 nr 87280

§6
Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som befinns nödvändiga.
§7
Krisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen eller
landstinget rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget.
§8
För krisledningsnämndens verksamhet i övrigt gäller Lagen om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap
(2006:544) och Kommunallagen (2017:725).

