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Revidering av krisledningsnämndens reglemente 
Krisledningsnämnden utgör den politiska krisledningen i kommunen vid en 
extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ett av 
de primära syftena med denna särskilda nämnd är att effektivisera beslutsfattandet. 
Krisledningsnämnden kan därför ta över beslutanderätten från andra nämnder och 
styrelser i kommunen. De nämnder vars uppgifter får tas över ska framgå av 
krisledningsnämndens reglemente. 

Krisledningsnämndens reglemente har inte uppdaterats till kommunens nuvarande 
politiska organisation. Därför föreligger bilagda förslag till ny lydelse av 2 § med 
förändringarna understrukna. 

§ 2. Övertagande av beslutanderätt 

Krisledningsnämnden får när läget så kräver, i samband med en 
extraordinär händelse, överta beslutanderätten, helt eller delvis, från 
kommunstyrelsen, skolnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samt bygg- och miljönämnden. Övertagandet skall ske 
utifrån just denna extraordinära händelses art och omfattning. 
De delegationer som den ordinarie nämnden beslutat ge till tjänstemän 
fortsätter att gälla, även under ledning av krisledningsnämnden, såvida inte 
krisledningsnämnden beslutar annat. 

När förhållandena medger det, skall krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till 
ordinarie nämnd. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

Att fastställa föreliggande förslag till reglemente för krisledningsnämnden 
med föreslagna förändringar. 

Sala den 27 april 2016 

Rickert Olzon 
beredskapssamordnare 
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REGLEMENTE 

ANTAGEN: 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 

ERSÄTTER: 

Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnden i lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, gäller bestämmelserna i kommunallagen, övrig 
lagstiftning samt i detta reglemente. 

Krisledningsnämndens övergripande uppgifter 

§ 1. 

Krisledningsnämndens uppgift är att svara för ledningen av kommunen i de fall där 
det har inträffat en extraordinär händelse av sådant slag att kommunens normala 
beslutsgång inte är tillräckligt snabb och samordnad. 

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 kommunen. 

Krisledningsnämndens rätt att överta beslutanderätt 

§ 2. Övertagande av beslutanderätt 

Krisledningsnämnden får när läget så kräver, i samband med en extraordinär 
händelse, överta beslutanderätten, helt eller delvis, från kommunstyrelsen, 
skolnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt 
bygg- och miljönämnden. Övertagandet skall ske utifrån just denna extraordinära 
händelses art och omfattning. 
De delegationer som den ordinarie nämnden beslutat ge till tjänstemän fortsätter att 
gälla, även under ledning av krisledningsnämnden, såvida inte krisledningsnämnden 
beslutar annat. 

När förhållandena medger det, skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter 
som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. 



Beslut om att överta och återlämna annan nämnds uppgifter skall omedelbart delges 
respektive nämnd, berörda förvaltningar, samt kommunfullmäktiges ordförande. 

§ 3. Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Krisledningsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden skall rapportera till fullmäktige om sin verksamhet. Detta 
skall ske vid närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämndens protokoll skall tillställas varje kommunfullmäktigeledamot 
och dess ersättare. Vid kommunfullmäktiges sammanträde skall krislednings
nämnden därutöver ge en sammanfattande föredragning om fattade beslut i stort. 

Krisledningsnämnden skall vidare hålla kommunfullmäktiges ordförande löpande 
informerad om verksamheten. 

Krisledningsnämndens arbetsformer 

§ 4. Sammansättning 

Krisledningsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. 
Ledamöterna och ersättarna är samma personer som tillika utgör kommun
styrelsens ledningsutskott. 

§ 5. Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall 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, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige 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. 

Ersättare skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet, men inte delta i beslutet. 



§ 6. Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra. 

§ 7. Inkallande av ersättare 

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast anmäla detta till krisledningsnämndens 
sekreterare eller annan anställd vid kommunledningsförvaltningen som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in. 

§ 8. Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde utser krisledningsnämnden 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 krisledningsnämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 

§ 9. Tidpunkt 

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. 

§ 10. Kallelse 

Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice 
ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i 
funktion. 

Ordföranden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, ansvarar för att kallelse 
utfärdas till nämndens sammanträden. Kallelsen bör om möjligt vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelse kan också ske per 
telefon eller på annat lämpligt sätt om förhållandena så kräver. 

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. 

Kallelse bör om möjligt åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
skall bifogas kallelsen. 

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



§ 11. Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

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

§ 12. Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. 

§ 13. Ordföranden 

Innan krisledningsnämnden har hunnit bli samlad, får ordföranden eller, om 
denne har förhinder, vice ordföranden fatta beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 

§ 14. Delgivning 

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, om inte 
nämnden beslutar annat. 

Undertecknande av handlingar 

§ 15. 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden 
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordförande och kontrasigneras av kommunchefen eller annan som nämnden 
bestämmer. 

I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som skall underteckna handlingar. 

§ 16. 

I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, 
protokollets innehåll och justering samt reservation äger vad i 
kommunallagen är föreskrivet om kommunstyrelsen motsvarande 
tillämpning. 

§ 17. 

Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får 
krislednings- nämnden infordra de yttranden och upplysningar som 
behövs för att krisledningsnämnden skall kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

§ 18. Närvarorätt vid sammanträden 



Vid krisledningsnämndens sammanträden får, i den mån ej nämnden för 
särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän vara närvarande med rätt 
att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes 
verksamhetsområde. 

Detta reglemente träder i kraft den .................... . 


