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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare 

bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse 

i fredstid och höjd beredskap (2006:544) (i fortsättningen benämnd LEH). Detta reglemente utgör 

styrdokument för krisledningsnämndens organisation och befogenheter vid extraordinära 

händelser i fredstid. 

Krisledningsnämnden ska bara hantera extraordinära händelser i fredstid och har således ingen 

uppgift att fullgöra under höjd beredskap. Under sådana förhållanden ligger ledningsansvaret på 

kommunstyrelsen enligt LEH  3 kap. 2 §.  

 

§ 1 Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära 
händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner ska 
fungera på lägsta acceptabla nivå. 

 

 
§ 2  Krisledningsnämnden får enligt 2 kap. 4 § LEH 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.  

Krisledningsnämnden kan inte överta beslutanderätt från ett kommunägt bolag med stöd av  

2 kap. 4 § LEH. Det är endast primärkommunerna som ska ha en krisledningsnämnd. 

Krisledningsnämnden kan inte heller överta beslutanderätt från kommunalförbund med stöd 

av 2 kap. 4 § LEH. 

Gemensamma nämnder ingår i värdkommunens nämndorganisation enligt respektive nämnds 

reglemente, vilket innebär att krisledningsnämnden i värdkommunen tar över när 2 kap. 4 § 

LEH är aktuellt. 

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” (1 

kap. 4§ LEH). 

§ 3 Kommunstyrelsens utskott för strategi är tillika krisledningsnämnd. Val av ledamöter och 
ersättare till krisledningsnämnden tas av kommunfullmäktige varje ny mandatperiod. Valet 
sker på nästkommande sammanträde med fullmäktige efter att kommunstyrelsen valt utskott. 
 

§ 4  Ordförande (eller 1:e alternativt 2:e vice ordförande när ordföranden har förhinder) bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 
 
Kallelse ska i första hand ske skriftligen, i annat fall muntligen. Krisledningsnämndens 
arbetsformer regleras i övrigt genom kommunstyrelsens reglemente. 
 

§ 5  Ordförande (eller 1:e alternativt 2:e vice ordföranden när ordförande har förhinder) får 
besluta på nämndens vägnar i ärenden, som är så brådskande, att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut ska emellertid snarast anmälas till nämnden, d.v.s. så snart 
denna samlats. Det innebär att ordförande (eller vice ordförande när ordföranden har 
förhinder) i en akut situation har samma befogenheter som nämnden i sin helhet. 
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Det är inte möjligt att underlåta att sammankalla nämnden och i stället låta ordförande eller 
vice ordförande fatta nödvändiga beslut. Deras befogenhet att fatta beslut gäller endast i 
sådana brådskande situationer, där nämnden inte hinner sammankallas och dess beslut 
avvaktas. 
 
Så snart nämnden hunnit sammanträda upphör denna speciella befogenhet för 
ordföranden (eller vice ordförande när ordföranden har förhinder). 
 

§ 6  När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta; 

- att de uppgifter som nämnden eventuellt har övertagit från andra nämnder ska 
återgå till ordinarie nämnd, samt 

- att nämndens funktion upphör 
 
Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. 
 

§ 7  Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, region och till enskilda 

personer. Efter att bistånd har lämnats har krisledningsnämnden rätt till skälig ersättning av 

biståndsmottagaren enligt bestämmelser i 4 kap. LEH. 

§ 8  Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. Kommunfullmäktige ska även få löpande skriftlig information 
eller muntlig information på ett sammanträde.  

 
Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av 
händelseförlopp, kostnader och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige. 
 

§ 9  Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt 
fullmäktige. 
 

§ 10 För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information samt tystnadsplikt gäller 

bestämmelserna i 7 kap. LEH. 

§ 11 Fullmäktige beslutar, om en nämnd, på grund av krisledningsnämndens övertagande av 
denna nämnds beslutsrätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader, vilka uppstått 
genom beslut av krisledningsnämnden. 

 
§ 12 Kommunchefen ska inför varje ny mandatperiod fastställa en plan för hantering av 

extraordinära händelser (krisledningsplan) enligt LEH. 


