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Reglemente för krisledningsnämnden 
 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725), lag (2006:544) om kommuners och 
regioner åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap och 
andra författningar för nämnden och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
Detta reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid 
extraordinära händelser i fredstid. Vid höjd beredskap skall detta reglemente inte tillämpas. 
 
Arbetsformer 

Sammansättning 

l §  

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.  

Presidium 

2 § 

Bland nämndens ledamöter utser kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice 
ordförande och en andre vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium.  

Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe. 

Om både ordföranden och vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad                    
att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare                    
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Arbetsordningen för styrelse och nämnder 

3 §  

Nämnden har att följa den av kommunfullmäktige antagna Arbetsordning för styrelse och 
nämnder. 

Nämndens uppgifter 

4 §  
 
Nämnden är krisledningsnämnd, enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och därmed kommunens 
ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse.  
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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. 
 
Nämnden ansvarar för:  
- att fullgöra kommunens ordinarie uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. 

Nämnden kan därvid besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från 
övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som krisledningsnämnden finner nödvändigt 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

- att det inför varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen skall hantera 
extraordinära händelser. Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande. 

6 § 
 

Nämnden får besluta att uppta lån upp till ett totalt belopp om 100 mnkr för att täcka kommunal 
verksamhets akuta likviditetsproblem som uppstått till följd av den extraordinära händelsen för 
vilken nämnden trätt i funktion.  
 
Nämndens beslut ska omedelbart tillställas berörd nämnd och om möjligt ska dessförinnan 
berörd ordförande ha beretts tillfälle att yttra sig.  
 
När förhållandena medger det ska nämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit 
från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

 
Aktivering av nämnden 
 
5 §  
 
Nämnden ska träda i funktion när det står klart att arbetet vid en extraordinär händelse kräver 
snabb och koordinerad hantering av nämnd(er)s verksamhet(er) i syfte att effektivisera 
beslutsfattandet och ordinarie nämndarbete inte är ändamålsenligt och/eller tillräckligt för 
hantering av händelsen. 

 
Ordföranden i nämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 
funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.  

 
Har ordföranden i nämnden tillfälligt förhinder träde förste vice ordföranden in i dennes ställe, 
och om båda har förhinder träder andre vice ordföranden in i deras ställe.   
 
Anmälan av beslut 

 
7 §  
 
Nämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. 
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.  
 
Ordförandes beslutanderätt och delegation 
 
8 § 
 
Ordföranden i nämnden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till 
nämnden.  
 



 
Karlshamns kommun 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
Reglemente för krisledningsnämnden 
 

Krisledningsnämnden får i övrigt uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att 
besluta på nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får inte 
delegeras. 

 
Beslutanderättens innehåll i ska framgå av den delegationsordning som antas av krislednings-
nämnden.  

  
Upphörande av nämndens verksamhet  
 
9 §  
 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen får, när nämndens verksamhet som är föranledd av 
den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om ett 
sådant beslut fattas återgår de verksamhetsområden som nämnden har övertagit till ordinarie 
nämnd.  
 
Resurser   
 
10 § 
 
Nämnden har till sitt förfogande de resurser som befinns nödvändiga.  
 
Bistånd  
 
11 § 
 
Nämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild 
som drabbats av händelsen. 

 
12 §  
 
Nämnden får på begäran lämna hjälp till annan kommun som drabbats av en extraordinär 
händelse i fredstid. 

 
 

 


