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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 
Utöver vad som föreskrivs i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid (2006:544) samt kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Detta reglemente 
utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter i fredstid. 

Om regeringen beslutar om höjd beredskap för riket tillämpas inte detta reglemente. Under höjd beredskap 
ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva.  

 
 

KRISLEDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER 
Ansvarsområde 

1 § Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning vid extraordinära händelser, då 
ordinarie resurser är otillräckliga för att säkerställa kommunens funktion på lägsta acceptabla 
nivå. 

Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala. Händelsen skall innebära en 
allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräva skyndsamma 
insatser av kommunen. 

 

Uppgifter 

2 § Ansvara för att det inför varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen skall hantera 
extraordinära händelser. Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande. 

3 § Beslut om extraordinär händelse föreligger, fattas av kommunstyrelsens ordförande. 

4 § Besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den 
utsträckning som krisledningsnämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. 

5 § Besluta om att de uppgifter som krisledningsnämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till 
ordinarie nämnder när förhållande har normaliserats eller när så medges. 

Till ledning för arbetet finns Krishanteringsplan för Skinnskattebergs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2016-10-
03 § 72. Här beskrivs krisledningsnämndens sammansättning, ansvar och uppgifter. 

 

Bistånd 

6 § Krisledningsnämnden kan begära bistånd från andra kommuner och landsting, om den egna 
kommunens resurser bedöms som otillräckliga. 

7 § Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner och landsting och besluta om att 
kommunen ska lämna ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

 

Sekretess 

8 § Vid krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha 
varit gällande i den ordinarie nämnden, i den utsträckning som är möjlig. 

 

Information om beslut 

9 § Krisledningsnämndens beslut skall omedelbart tillställas berörd nämnd. 
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Redovisning 

10 § Skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader och utvärdering ska lämnas till kommunfullmäktige 
efter det att krisledningsnämnden varit sammankallad. 

Reglering av kostnader 

11 § Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd ska kompenseras för oförutsedda kostnader som uppstått 
genom beslut av krisledningsnämnden. 

 

Sammansättning 

12 § Krisledningsnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. 

13 §   Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens ledningssutskott. 
14 §  Två ledamöter i krisledningsnämnden skall vara ordförande resp. vice ordförande. 

 

Sammankallning 

15 §   Krisledningsnämnden kan sammankallas muntligt. 


	Ansvarsområde
	Uppgifter
	Bistånd
	Sekretess
	Information om beslut
	Redovisning
	Reglering av kostnader
	Sammansättning
	Sammankallning

