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Reglemente för krisledningsnämnden 

1 § Huvudarbetsuppgift 

Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter vid extraordinära 
händelser i fredstid vilka regleras i Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas.  
Krisledningsnämnden ska vidta åtgärder så att verksamheten inom 
ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt, vilket avser såväl 
inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter.  
Vidare ska krisledningsnämnden  
- ange inriktningen för krishanteringen.  

- tillse att insatser samt informationsarbetet samordnas.  

- företräda kommunen utåt och mot kommuninvånarna.  
 

2 § Inkallande av krisledningsnämnden vid extraordinär händelse  
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, förste 
vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att kris-
ledningsnämnden ska träda i funktion. Vid tillfälligt förfall för ordföranden 
och förste vice ordföranden fullgör andre vice ordförandens samtliga 
uppgifter.  
 
3 § Befogenheter  
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning 
som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. Ett sådant beslut ska omgående sändas till 
den nämnd som är berörd och av beslutet ska framgå vad som omfattas av 
detsamma.  
För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och 
liknande som för den nämnd som krisledningsnämnden tagit över 
beslutanderätten från.  
 
4 § Brådskande ärende  
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får 
fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
Sådant beslut ska snarast anmälas till nämnden.  
 
5 § Avveckling av verksamhet 
När förhållandena så medger, ska krisledningsnämnden besluta när 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra och kommunens 
anpassade organisation ska återgå till normal verksamhet igen.  
De verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit återgår då till 
ordinarie nämnd. Om kommunfullmäktige dessförinnan beslutar att 
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, återgår de 
verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till ordinarie 
nämnd. 

 
6 § Återrapportering till fullmäktige  
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Samtidigt lämnas en redovisning av den 
extraordinära händelse som inträffat och händelsens förlopp.  
 
 
Krisledningsnämndens arbetsformer  
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Reglemente för krisledningsnämnden 

7 § Sammansättning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd. 
Krisledningsnämnden består av tre ledamöter och sex ersättare. I de fall 
Borgholms Energi AB´s verksamhet menligt berörs av den extraordinära 
händelsen, så kan ordföranden, eller vid dennes frånvaro, vice ordföranden 
i bolagets styrelse adjungeras att ingå i krisledningsnämnden.  
Krisledningsnämnden ska kunna organisera sitt arbete under en längre 
tidsperiod genom så kallad skiftgång när den extraordinära händelsen 
kräver detta. 
  
8 § Tjänstemannaledning vid extraordinär händelse  
Vid en extraordinär händelse så är kommunens ledningsgrupp högsta 
tjänstmannaledning. Kommunchefens formella mandat är proportionellt mot 
den omfattning som krisledningsnämnden har övertagit övriga nämnders 
ansvarsområde. Under ledningsgruppen finns ett särskilt ledningsstöd som 
leds av en chef för ledningsstödet. Både ledningsgrupp och ledningsstöd 
ska kunna organisera sitt arbete under en längre tidsperiod genom så kallad 
skiftgång när den extraordinära händelsen kräver detta.  
Vid extraordinär händelse beslutar krisledningsnämnden när ledningsstödet 
ska aktiveras.  
 
Övriga arbetsuppgifter 
 
9 § Bistånd (SFS 2002:833) 
Krisledningsnämnden har rätt att begära eller få begäran om hjälp av annan 
kommun vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. För utförd 
hjälp har den hjälpande kommunen rätt till skälig ersättning. 
I Kalmar län har ett särskilt avtal träffats om ”Krissamverkan i Kalmar län”. 
Innebörden av avtalet är att drabbad kommun eller någon annan av 
avtalstecknarna ska kunna avropa hjälp från övriga avtalstecknare. Hjälpen 
ska, om inte annat avtalas, vara utan kostnad för den hjälpta parten. 
 
10 § Ekonomi 
Krisledningsnämnden får besluta i frågor som kräver särskilda kostnader 
utanför budget eller innebär att viktiga samhällsfunktioner påverkas menligt.  
Krisledningsnämnden får även besluta om  
- omfördelning av kommunens resurser.  

- förändringar i servicenivåer.  

- att lämna begränsat tillfälligt ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats 
av händelsen, detta stöd är förenat med återbetalningsskyldighet.  
 
Kostnader för extraordinära händelser ska bokföras på 1100-2752 objekt 
9001.  
 
11 § Omfördelning av personalresurser  
Krisledningsnämnden får vid extraordinär händelse omfördela 
personalresurser för att trygga krisledningsorganisationens arbete och 
utförande av samhällsviktig verksamhet.  
 
12 § Sammanträden  
Vid extraordinär händelse sammankallas nämndens ledamöter via 
telefonsamtal eller på annat lämpligt sätt.  
Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut ska detta göras skriftligt.  
I övrigt gäller Kommunallagens §§ om ersättares tjänstgöring.  
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Reglemente för krisledningsnämnden 

13 § Närvarorätt  
Vid krisledningsnämndens sammanträde får, om inte nämnden för särskilt 
fall beslutar annat, ledningsgruppen samt chefen för ledningsstödet närvara 
med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes 
verksamhetsområde.  
Vid handläggning av ärenden som omfattas av sekretess bör dock endast 
kommunchefen, berörd ansvarig tjänsteman och föredragande tjänsteman 
närvara.  
 
14 § Undertecknande av handlingar  
Utfärdade handlingar undertecknas av ordföranden i krisledningsnämnden, 
eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden eller andre vice 
ordföranden, samt kommunchefen eller annan tjänsteman som 
krisledningsnämnden bestämmer.  
------------------------------- 

 


