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Reglemente för krisledningsnämnden
Nämndens uppgift
1 § Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter vid extraordinära händelser. Nämnden får, i
enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap samt kommunallagen (1991:900), överta hela eller delar av
verksamheten för samtliga nämnder och fatta de beslut som är nödvändiga med hänsyn till den
extraordinära händelsens art och omfattning.
Krisledningsnämnden får endast de beslutsbefogenheter som är nödvändiga för att hantera situationen.
Definition extraordinär händelse
2 § Begreppet ”extraordinär händelse” definieras i lagen om extraordinära händelser 1 kap. 4 §. Händelser
som kan falla inom definitionen är till exempel:
- Svåra störningar i viktiga infrastruktursystem som el- och vattenförsörjning, telekommunikationer, hälsooch sjukvårdens el- och vattenförsörjning samt radio och tv.
- Omfattande förorening av kommunens vattendistribution.
- Översvämningar, större snöoväder eller annan naturkatastrof.
- Allvarlig smitta.
- Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen.
- Terrorism.
- Störningar i samhällsviktiga datasystem.
- Massflykt av asyl- och hjälpsökande till kommunen.
- Nedfall av radioaktiva ämnen.
- Större olycka som har drabbat kommuninvånarna på något sätt.
Plan för hantering av extraordinär händelse
3 § Analys och planering inför en eventuell extraordinär händelse är en uppgift för den normala
organisationen. Kommunfullmäktige fastställer inför varje ny mandatperiod en plan för hanteringen av
extraordinär händelse.
Nämndens sammansättning och verksamhet
4 § Ledamöterna i kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd.
5 § Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med den extraordinära händelsen.

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall
träda i funktion. Ordföranden bestämmer hur kallelse till nämndsammanträde skall ske.
6 § Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
7 § Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden eller andre vice ordförande
i dennes ställe.
8 § När förhållanden medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har
övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.
Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. I och med ett sådant
beslut återgår beslutsordningen till det normala.
Information och närvarorätt
9 § Från kommunens nämnder, styrelser, kommunala bolag och tjänstemän får krisledningsnämnden
infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
Ordföranden kan med stöd av 6 kap. 12 § KL kalla anställda hos kommunen att närvara vid ett
sammanträde för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får delta i
överläggningarna men inte i besluten.
Sekretess
10 § För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie
nämnden.
Rapporteringsskyldighet
11 § Beslut som fattas av krisledningsnämnden skall anmälas vid närmast följande sammanträde för
kommunfullmäktige.
Krisledningsnämnden skall tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.
Arbetsformer
12 § Det gemensamma reglementet om arbetsformer m.m. för nämnderna gäller för krisledningsnämnden
i den mån reglementet inte strider mot bestämmelser i detta reglemente.
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