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Reglemente för krisledningsnämnden i Strömstads 
kommun 
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
Kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet utgör 
styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i 
fredstid. Vid höjd beredskap skall reglementet inte tillämpas. 

 
För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. 
Planen är framförallt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även 
Krisledningsnämndens arbete. 

 
NÄMNDENS UPPGIFTER OCH ANSVAR 

 
§ 1 Krisledningsnämndens uppgifter 
I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser 
(krisledningsnämnd). 

 
Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med en extraordinär händelse. En 
extraordinär händelse kännetecknas av att den: 

 
• avviker från det normala 
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner 
• kräver skyndsamma åtgärder 

 

Planeringen inför en extraordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen. 
Kommunen skall för varje mandatperiod fastställa en plan för hur extra ordinära händelser skall 
hanteras. 

 
§ 2 Krisledningsnämndens befogenheter 
Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. 

 
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. 

 
Om möjlighet finns bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om 
övertagande fattas. I vissa fall kan krav på skyndsamhet omöjliggöra samråd. Nämnd som fråntas 
verksamhetsområden eller delar där av skall dock skyndsamt informeras om detta. 
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Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan 
överklagas enligt 10 kap. Kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i aktuell 
lagstiftning. 

 
§ 3 Krisledningsnämndens ikraftträdande 
Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, bedömer när en 
extraordinär händelse föreligger och att ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot situationens 
krav. Bedömningen att en extraordinär händelse föreligger medför att nämnden sammankallas. 

 
Om både ordförande och vice ordförande är förhindrade att bedöma att en extraordinär händelse 
föreligger får annan ledamot i nämnden göra bedömningen. Den ordning i vilken ledamöterna är 
valda bestämmer vilken ledamot som har rätt att göra bedömningen. 

 
Därefter beslutar krisledningsnämnden om bedömningen är korrekt, att det är en extraordinär 
händelse, samt vilka ansvarsområden som nämnden övertar. 

 
§ 4 Återgång till normal organisation 
När förhållandena medger skall krisledningsnämnden besluta att det verksamhetsansvar och 
beslutskompetens som nämnden har övertagit från annan nämnd skall återgå till ordinarie 
nämnd. 

 
Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om 
fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår det verksamhetsansvar och beslutskompetens som 
krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. 

 
§ 5 Anmälan om beslut 
Krisledningsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera beslut samt sammanställning av 
inträffade händelser och vidtagna åtgärder. Rapportering ska under en extraordinär händelse ske 
fortlöpande inför varje närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. Kommunfullmäktige 
beslutar om omfattningen och formerna för redovisningen. 

 
§ 6 Ersättningsfrågor 
Krisledningsnämnd får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en 
extraordinär händelse. Krisledningsnämnden har rätt till skälig ersättning från den andra 
kommunen eller landstinget. 

 
Krisledningsnämnd får lämna begäran om bistånd från andra kommuner och landsting som inte 
drabbats av samma extraordinär händelse. Kommunen som lämnar bistånd har rätt till skälig 
ersättning från den drabbade kommunen. 

 
När en enskild persons vistelse i Strömstads kommun är föranledd av en extraordinär händelse 
har krisledningsnämnden rätt till ersättning för utgivet bistånd till den enskilde från kommunen 
som drabbats av den extraordinära händelsen. 
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Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till 
enskild som drabbats av händelsen. 

 
KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER 

 
§ 7 Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fem ledamöter valda av kommunfullmäktige, samt fem ersättare. 

 
§ 8 Närvarorätt 

 
Vid krisledningsnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar 
annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden 
som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 
Vid handläggning av ärenden som omfattas av sekretess får dock endast kommundirektör, 
kommunikationschef samt säkerhetsskyddschef och föredragande tjänsteman närvara. 

 
§ 9 Brådskande beslut 
Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid förhinder för denne vice ordförande, får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 
med stöd av 4§ lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser. Sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 

 
Om både ordförande och vice ordförande har förhinder får annan ledamot i nämnden besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Den ordning i vilken ledamöterna är valda bestämmer vilken ledamot som har rätt att fatta 
sådana brådskande beslut. 

 
§ 10 Förvaltningsorganisation och delegering 
Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till 
krisledningsnämndens förfogande. 

 
När krisledningsnämnden övertagit hela eller delar av en nämnds verksamhet gäller ordinarie 
nämnds delegationsföreskrifter. Krisledningsnämnden äger dock rätt att återkalla givna 
delegationer och överta beslutanderätten i de ärenden som berörs av den extraordinära händelsen. 
Den som normalt sett har delegationen ska skyndsamt informeras om ett sådant återkallande. 

 
 
§ 11 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde får nämnden välja tillfällig ersättare för ordföranden. 
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Om ordförande 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. Ersättare fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

 
 
§ 12 Tidpunkt 
Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden, eller vid dennes förhinder 
vice ordförande, bestämmer. 

 
§ 13 Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena. 

 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ansvarar en annan 
ledamot för att ledamöterna kallas till sammanträdet. Den ordning i vilken ledamöterna är valda 
bestämmer vilken ledamot som ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträde. 

 
 
§ 14 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 
Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 
§ 15 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

 
§ 16 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar, och skrivelser som beslutats av krisledningsnämnden skall undertecknas 
av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande och kontrasigneras av kommunchef eller 
dennes ersättare enligt kommunens ordinarie delegationsordning. 

 
 
§ 17 Överklagande 

 
Krisledningsnämndens beslut kan överklagas enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) eller 
enligt specialförfattningar. 


	NÄMNDENS UPPGIFTER OCH ANSVAR
	§ 2 Krisledningsnämndens befogenheter
	§ 3 Krisledningsnämndens ikraftträdande
	§ 4 Återgång till normal organisation
	§ 5 Anmälan om beslut
	§ 6 Ersättningsfrågor
	KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
	§ 8 Närvarorätt
	§ 9 Brådskande beslut
	§ 10 Förvaltningsorganisation och delegering
	§ 11 Ersättare för ordföranden
	§ 12 Tidpunkt
	§ 13 Kallelse
	§ 14 Justering av protokoll
	§ 15 Reservation
	§ 16 Undertecknande av handlingar
	§ 17 Överklagande

