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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 
 
 

Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners – och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som reglerar krisledningsnämndens 
verksamhet, ska kommunallagens bestämmelser tillämpas. 

 
 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 
 
 

1 § 
Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt 2 kap 
Lagen (2006:544) om kommuners - och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 
 

Med extraordinär händelse avses enligt lagen 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 region. 

 
 

VERKSAMHET 
 
 

2 § 
Verksamhetens igångsättande och upphörande 
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att 
nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Har ordföranden i 
krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. Har även vice 
ordförande förhinder beslutar istället ordinarie ledamot av krisledningsnämnden i ordning 
efter levnadsålder. 

 
 

Om krisledningsnämnden anser att det inte föreligger förutsättningar för dess verksamhet, får 
nämnden besluta att den ska träda ur funktion. Kommunstyrelsen får, när 
krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte 
längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Ett sådant beslut kan även fattas av 
kommunfullmäktige. 

 
 

3 § Befogenheter 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden 
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger ska 
krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder 
ska återgå till ordinarie nämnd. 
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Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, när krisledningsnämndens verksamhet som 
är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, beslutar att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

 
 

4 § 
Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att de 
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse i fredstid 
samordnas och att informationen till allmänheten samordnas. 

 
 

5 § 
Bistånd mellan kommuner och kommuner och region 
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och region som drabbats av en 
extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat region med hälso- och 
sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 
kommunen eller regionen. 
 
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 
vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 
händelsen. 
 
Krisledningsnämnden kan under en extraordinär händelse besluta om begränsat ekonomiskt 
stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

 
 

6 § 
Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning 
Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom 
nämndens verksamhet. 

 
 

7 § Förvaltningsorganisation 
Krisledningsnämndens administration ombesörjs av kommunledningskontoret. 
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RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 
 
 

8 § 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 
Besluten ska föreligga i fullständig och skriftlig form vid sammanträdet. 

 
 

9 § 
Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge länsstyrelsen, eller annan 
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna – och 
planerade åtgärder. 

 
 

KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
 

10 § Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Av nämndens sex ledamöter 
väljs ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande. 
 
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande ska ingå bland 
de ordinarie ledamöterna. Övrig ledamöter samt ersättare ska utses av kommunfullmäktige ur 
kommunstyrelsen. 

 
 

11 § 
Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 
 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 
 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

 
 

12 § 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 

 
 

Ersättare har rätt att ställa fråga eller lämna upplysning under överläggningarna. 
 
 

13 § 
Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid 
kommunledningskontorets kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 
 

14 § 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

 
 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har 
utsetts. 

 

 
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. 

 
 

SAMMANTRÄDENA 
 
 

15 § Tidpunkt 
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 

 

 
16 § Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 
 

I brådskande fall får kallelse ske på annat sätt. 
 
 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

 
17 § 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

 
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 
 

18 § 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill lämna skriftlig 
motivering, ska ledamoten lämna motiveringen till sekreteraren före justeringen av 
protokollet. 

 
 

19 § 
Delgivning 
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens 
sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 
 

20 § 
Brådskande ärenden 
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. 

 
 

Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. 
Har även vice ordförandena förhinder beslutar istället ordinarie ledamot av 
krisledningsnämnden i ordning efter levnadsålder. 

 
 

21 § 
Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av respektive 
förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 
 

I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna handlingar. 

mailto:kommunen@hoganas.se
http://www.hoganas.se/

	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING	1 (6)
	REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN
	NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
	1	§

	VERKSAMHET
	2	§
	3	§ Befogenheter
	4 §
	5 §
	6 §
	7 § Förvaltningsorganisation

	RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
	8 §
	9 §

	KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
	10 § Sammansättning
	11 §
	12 §
	13 §
	14 §

	SAMMANTRÄDENA
	15 § Tidpunkt
	16 § Kallelse
	17 §
	18 § Reservation
	19 § Delgivning
	20 §
	21 §



