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Reglemente för krisledningsnämnden 
 
 
Kommunfullmäktige beslutade1 den 19 december 2022 om följande reglemente.  

 
 
 
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 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 skynd-
samma insatser av kommunen. 
 
Krisledningsnämndens rätt att överta beslutanderätt 
 
Övertagande av beslutanderätt 
§ 2 
Krisledningsnämnden får när läget så kräver, i samband med en extraordinär händelse, överta 
beslutanderätten, helt eller delvis, från kommunens samtliga nämnder och styrelser. Övertagandet ska 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, ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

                                                                    
1 Kf § 176/2022. Besluter ersätter HebyFS 2020:30  
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Beslut om att överta och återlämna annan nämnds uppgifter ska omedelbart delges respektive nämnd, 
berörda förvaltningar, samt kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
§ 3 
Krisledningsnämnden ska 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 ska rapportera till fullmäktige om sin verksamhet. Detta ska ske vid närmast 
följande sammanträde med kommunfullmäktige. 
 
Krisledningsnämndens protokoll ska tillställas varje kommunfullmäktigeledamot och deras ersättare. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde ska krisledningsnämnden därutöver ge en sammanfattande 
föredragning om fattade beslut i stort. 
 
Krisledningsnämnden ska vidare hålla kommunfullmäktiges ordförande löpande informera om 
verksamheten. 
 
Krisledningsnämndens arbetsformer 
 
Sammansättning 
§ 4 
Krisledningsnämnden består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Ledamöter och ersättare ska 
genomgå säkerhetsklassning. 
 
§ 5 
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 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 ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet, men inte 
delta i beslutet. 
 

Sammanträde på distans 
§ 6 
 
Krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Ett sådant sammanträde får enbart äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal som en deltagare 
befinner sig i ska vara beskaffad så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdet. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till ordförande och 
styrelsens sekreterare. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Möjligheten att sammanträda på 
distans ska tillämpas restriktivt. 2 
 
Växeltjänstgöring 
§ 7 

                                                                    
2 För mer detaljerad reglering av sammanträde på distans, se Reglemente för deltagande i 
sammanträde på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.  
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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 eller en ersättare 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 parti-
erna. 
 
Inkallande av ersättare 
§ 8 
En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast 
anmäla detta till krisledningsnämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunförvaltningen som 
kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 
Ersättare för ordföranden 
§ 9 
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 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. 
 
Vad som avses med längre tids frånvaro framgår av reglemente för ersättning till förtroendevalda. 

  
 
Detta reglemente träder i kraft den 12 januari 2022. 
 
 
 
Olof Nilsson 
Ordförande i kommunfullmäktige 
 
 
      Emma Burstedt 
      Kommundirektör  
       
 
 
 
 


