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Specifika bestämmelser för krisledningsnämnden  

Inledning 

Krisledningsnämnden ansvarar för de uppgifter som åligger kommunen inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid, i enlighet med lag (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt vad som i övrigt föreskrivs i kommunallagen 
(2017:725). 

Krisledningsnämnd 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 vad som sägs i 3 
kap. 2 § LEH. 

Lagstyrd verksamhet 

1 § Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag (2006:544) eller annan författning ankommer på kommunen vid 
extraordinära händelser i fredstid.  

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller 
en region. 

Sekretess och personuppgifter 

2 § Om krisledningsnämnden hanterar sekretessbelagda uppgifter tillhörande 
verksamhet som tagits över från en annan nämnd gäller motsvarande sekretess 
även hos krisledningsnämnden i samma omfattning som för den ordinarie 
nämnden.  

3 § Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 
personuppgifter som sker i krisledningsnämndens verksamhet. 

Sammansättning  

4 § Krisledningsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som 
fullmäktige beslutat. Kallelse till krisledningsnämndens sammanträden får ske 
digitalt. 

Kallelse 

5 § Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för denna 
av vice ordföranden. Kallelse kan ske muntligt. 

. 



3

 

 

Arbetsformer 

6 § Krisledningsnämnden består av 13 ledamöter och 15 ersättare. 

7 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om vederbörande har förhinder 
vice ordförande, bedömer när en extraordinär händelse föreligger som medför 
att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. 

8 § Ordföranden eller, om vederbörande har förhinder, vice ordföranden får 
besluta å nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden. 
Nämnden ska även sammankallas på begäran av enskild ledamot och kan då 
genom beslut bestämma att den ska träda i funktion. 

9 § Ordföranden bestämmer dag och tid för sammanträde samt ansvarar för att 
nämnden kallas på lämpligt sätt. 

10 § Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige får, när krisledningsnämndens 
verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, 
besluta att verksamheten ska upphöra. 

11 § I övrigt gäller de gemensamma bestämmelserna om arbetsformer för 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

Befogenheter  

12 § Krisledningsnämnden får 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. 
Information ska då delges berörd nämnd. När förhållandena medger det ska 
krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från 
andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.  

13 § Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. 

Närvarorätt  

14 § Kommundirektören får närvara vid kommunstyrelsens/nämndens 
sammanträden men inte delta i besluten. 

15 § Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 
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