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Reglemente för krisledningsnämnden  

  

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap (2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter 

vid extraordinära händelser.   

  

Enligt lagen ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd 

som ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt tillämpas 

kommunallagens (2017:725) bestämmelser.   

  

Krisledningsnämnden ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten liksom detta reglemente.  

  

Krisledningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter under extraordinära händelser i 

fredstid. 

  

§ 1 Krisledningsnämnden     
Sammansättning   
Kommunstyrelsens allmänna utskott utgör vid en extraordinär händelse kommunens 

krisledningsnämnd.  

  

Krisledningsnämnden ska ha en sekreterare.  

  

Ordföranden i kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika ordförande i krisledningsnämnden. 

Vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämndens vice 

ordförande.   

  

Verkställighet  

Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att 

nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska ske. När beslut fattats träder 

krisledningsnämnden i funktion. Vid ordförandens frånvaro fattas beslut av dennes 

ersättare.  

  

Ansvar och mandat  

När en extraordinär händelse har inträffat i kommunen och när krisledningsnämnden trätt i 

funktion, har nämnden det politiska ansvaret för de verksamheter som den fattat beslut om 

att överta från andra nämnder.  

 

I och med att Kommunstyrelsen är Sollefteå kommuns verksamhetsnämnd finns i praktiken 

ingen verksamhet att överta från andra nämnder. 
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Krisledningsnämnden har inte mandat att överta verksamhetsansvar från helägda 

kommunala bolag. För att få mandat måste detta regleras i skriftligt avtal eller ägardirektiv 

med berörda bolag. 

  

Krisledningsnämndens uppgift är att tolka kommunens roll vid en extraordinär händelse. 

Nämnden ska fatta övergripande och principiellt viktiga beslut som anger ramarna för 

krisledningsgruppens/ISF och stödet till Krislednings/ISF operativa arbete och avsikten 

med insatsen.  

  

Krisledningsnämnden ska endast aktiveras om ordinarie beslutsvägar inte räcker till och det 

finns särskilda behov, exempelvis när det finns behov av snabba politiska beslut eller när 

det handlar om att   

- kunna ge ekonomiskt stöd till enskilda  

- åtgärderna får betydande ekonomiska konsekvenser och det finns behov av att ställa 

ekonomiska resurser till förfogande  

- om kommunala verksamheter inte kommer överens om hur resurser ska fördelas eller 

om vilka åtgärder som ska prioriteras 

- på begäran lämna hjälp till anda kommuner och landsting som drabbats av en 

extraordinär händelse i fredstid  

  

I den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 

omfattning och där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv, får krisledningsnämnden fatta 

beslut om att överta hela eller delar av verksamheter och helägda kommunala bolag. 

Däribland ingår rätt att efter uppkomna behov fördela tillgångar i form av personal och 

materiel och rätt att disponera erforderliga medel för de åtgärder som vidtas. Allt i enlighet 

med antagen krisledningsplan.   

  

Kommunchef, Skolchef, Avdelningschef Stab och Service, Socialchef och andra 

nyckelpersoner inom kommunens organisation lyder direkt under krisledningsnämnden i de 

fall krisledningsnämnden aktiverats och övertagit kommunchefens befogenheter.   

  

Ordföranden får på nämndens vägnar besluta 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 ordföranden i dennes ställe.  

  

När förhållandena så medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 

nämnden har övertagit ska återgå till ordinarie beslutsfattare.    

  

§ 2 Ersättare för ordförande   
  

Krisledningsnämndens samtliga ledamöter ska ha minst en ersättare. Om varken 

ordföranden eller vice ordföranden kan fullgöra uppdraget, fullgör den till åldern äldste 

ledamoten ordförandens samtliga uppgifter. 
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§ 3 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.   

  

Om inte ersättare väljs proportionellt ska ersättare tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

bestämda ordningen.   

  

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe.   

En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.   

  

En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att träda 

in i stället för en ersättare från ett annat parti.  

  

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.   

  

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av annat hinder än jäv får åter 

tjänstgöra om ersättaren från annat parti har tätt in. 

  

§ 4 Inkallande av ersättare   
  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska omedelbart anmäla detta till krisledningsnämndens sekreterare som kallar ersättare. Den 

ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in 

 

§ 5 Närvarorätt   
  

Nämnden avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i nämnden har 

rätt att närvara eller yttra sig vid nämndens sammanträden. 

  

§ 6 Tjänstemannastöd   
  

Krisledningsnämnden ska ha en krisledningsgrupp/ISF bestående av tjänstemän som 

ansvarar för den operativa ledningen vid en extraordinär händelse.  

  

§ 7 Rapportering  
  

När krisledningsnämnden aktiveras ska ett formellt beslut dokumenteras. Detta beslut och 

andra beslut fattade av krisledningsnämnden ska rapporteras till kommunfullmäktige vid 

närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen 

av redovisningen och formerna för denna.  
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Till varje beslut ska följa en beskrivning av bakgrunden till beslutet samt motivering av 

beslutet. Av rapporten ska bland annat följande framgå; vad som förorsakat att 

kristillståndet, viktigare beslut och åtgärder som vidtagits, vilka befogenheter som 

övertagits från andra nämnder, vilka externa resurser som tagits i anspråk, beskrivning om 

uppkomna skador - tillfälliga och bestående, kostnader som uppkommit samt allt övrigt av 

vikt. 

 

I övrigt ska krisledningsnämnden kontinuerligt hålla kommunfullmäktig informerad om 

händelseutvecklingen.  

  

Nämndens ordförande ansvarar för information till kommunfullmäktige. Ordföranden eller 

dennes ersättare ansvarar för detta.  

  

Krisledningsnämnden är ytterst ansvarig för att kommunen rapporterar till länsstyrelsen om 

händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och 

planerade åtgärder under den tid krisledningsnämnden är aktiverad. 

  

§ 8 Bistånd mellan kommuner eller landsting  
  

Kommuner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid får vid behov begära hjälp 

från andra kommuner eller landsting.   

  

En förutsättning för att lämna bistånd är att detta begärts av en annan kommun.   

  

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid alltid ligga inom ramen för den 

kommunala kompetensen enligt kommunallagen.  
  

§ 9 Stöd till enskilda  
  

Kommuner får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd 

till enskild som drabbats av händelsen.1   

 

§ 10 Överklagbarhet  
  

Krisledningsnämndens beslut kan överklagas enligt 10 kap. i kommunallagen. 

  

§ 11 Sekretess   
  

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den sekretess som 

skulle ha gällt i den ordinarie verksamheten. 

 

 
1 Med drabbad avses inte bara den som är primärt drabbad utan även sekundärt drabbade såsom 

anhöriga till primärt drabbade.   
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§ 12 Säkerhetsskydd   
  

Ledamöter i Krisledningsnämnden kan i förberedelse eller operativt arbete få del av 

säkerhetsskyddsklassificerad information om anläggningar, rutiner eller handlingar. 

Ledamöter och ersättare i KS au som skall tjänstgöra i krisledningsnämnd behöver därför 

genomgå och godkännas i säkerhetsprövning med registerkontroll innan personen tar del av 

sådan information. Personen kan fortsatt ingå i KS:au även vid icke godkänd 

säkerhetsprövning men får då inte tjänstgöra i krisledningsnämnd eller ta del av 

säkerhetsskyddsklassificerad information. 

 

  

§ 13 Tillsynsplikt och ansvar  
  

Krisledningsnämndens verksamhet omfattas av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och av den 

kommunala revisionen.  

  

I samband med att krisledningsnämnden övertar verksamhet flyttas också tillsynen över.  

  

För de delar av den verksamhet som krisledningsnämnden kan komma att bedriva och som 

betraktas som myndighetsutövning, omfattas nämndens ledamöter i dessa situationer av 

tjänstefelsansvaret i brottsbalken. I dessa situationer kan också den speciella regeln i 

skadeståndslagen om skadestånd för fel och försummelse vid myndighetsutövning bli 

tillämplig. 

 

§ 14 Justering av protokoll   
  

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.   

  

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan krisledningsnämnden justerar den.   

 

§ 15 Reservation  
  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 

ska ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 

fastställts för justering av protokollet.   

  

§ 16 Delgivning   
  

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, vice ordföranden, nämndens 

sekreterare eller annan som krisledningsnämnden bestämmer.   

  



FÖRFATTNINGSSAMLING  
                                     Reglemente för krisledningsnämnden  

 Fastställt av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 145 

   

6 (6)   

 

§ 17 Undertecknande av handlingar   
  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska 

undertecknas av ordföranden, eller vid dennes frånvaro av vice ordföranden eller ersättare, 

och kontrasigneras av kommunchefen eller annan tjänsteman som krisledningsnämnden 

bestämmer.   

  

I övrigt undertecknas handlingar av den tjänsteman som beslutat i ärendet med stöd av 

delegation. 

  

§ 18 Avveckling av krisledningsnämnden  
  

När förhållandena så medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 

nämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens 

verksamhet ska upphöra när den inte längre behövs.  

  

Krisledningsnämndens ordförande, eller vid dennes frånvaro dennes ersättare, avgör när 

nämndens ska avvecklas.   

  

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.  

  

Beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av 

kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige.  

 

Övrigt    
  

Krisledningsnämnden och Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen  

  

Krisledningsnämnden kan inte överta räddningsledarens beslutsmandat och exempelvis 

besluta om räddningsinsats eller hur räddningstjänstens resurser ska användas.   

  

En situation som möjligen kan uppstå är att räddningstjänsten måste prioritera insatser i viss 

medlemskommun i kommunalförbundet på bekostnad av annan medlemskommun. I det 

läget ankommer det på räddningschefen att prioritera. 


