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Krisledningsnämndens uppgifter 
1 § Nämnden är krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt annan tillämplig 
lagstiftning. 
 
2 § Krisledningsnämnden är det ledande politiska organet om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det 
normala. Den innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser av kommunen. 
 
3 § Krisledningsnämnden beslutar i frågor av principiell natur, till exempel frågor som får stora 
ekonomiska konsekvenser, innebär att viktiga samhällsfunktioner störs, att den kommunala 
servicen väsentligt reduceras, angelägna miljövärden hotas/spolieras eller betydande intressen 
påverkas. 
 
Principen är att den som normalt har ansvaret för en fråga också ska ha det vid extraordinär 
händelse (ansvarsprincipen), att en sådan händelse ska lösas på lägsta möjliga nivå 
(närhetsprincipen) samt att organisationen under en extraordinär händelse ska vara så lik den 
vanliga organisationen som möjligt (likhetsprincipen). 
 
4 § Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen upprättar kris- och sårbarhetsanalys samt – för 
antagande i fullmäktige – plan för hanterande av extraordinära händelser enligt nämnda lag. 
 
5 § Krisledningsnämnden ska tillse att en krisorganisation (krisstab) byggs upp och fortlöpande 
utbildas. 
 
6 § Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
7 § Krisledningsnämnden ska också till fullmäktige rapportera nämndens beslut samt 
sammanställning av inträffande händelser och vidtagna åtgärder under en extraordinär händelse.  
 
Rapportering ska under en extraordinär händelse ske fortlöpande inför varje närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde. 
 

Nämndens arbetsformer 

Sammansättning 
8 § Nämnden består av sju (7) ledamöter varav en ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande och sju (7) ersättare. Nämnden utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott såväl vad 
gäller ordförande, ledamöter som ersättare. Nämndens presidium består av ordförande, vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
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Ledningsfunktion 
9 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice eller andre vice 
ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion. 
 
10 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice eller andre 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. 
 
11 § Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nämnd/nämnder.  
 
Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
specifika händelsens art och omfattning.  
 
Så snart förhållanden medger detta ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
12 § Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen kan alltid besluta att de uppgifter som 
krisledningsnämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. 
 
Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som befinns nödvändiga. 
 
13 § Nämnden får inte besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 

Tillämpning av kommunstyrelsens reglemente 
14 § För krisledningsnämnden gäller i övrigt och i tillämpliga delar – med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning – vad som i övrigt gäller i kommunstyrelsens 
reglemente om kommunstyrelsens och arbetsutskottets arbetsformer samt medborgarförslag.  

Behandling av personuppgifter 
15 § Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig inom krisledningsnämndens 
verksamhetsområde. Kommunstyrelsens dataskyddsombud ska också vara krisledningsnämndens 
dataskyddsombud.
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