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Uppdrag och verksamhet 
1 § 
Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. Den ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka 
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
Krisledningsnämndens ansvar omfattar följande; 

1. utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer på kommunen vid 
extraordinära händelser i fredstid. 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. Vid höjd beredskap ska detta 
reglemente inte tillämpas.  

2. om nämnden har trätt i funktion har nämnden rätt att fatta beslut om att överta 
hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den 
omfattning som nämnden finner nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. Ett sådant beslut ska genast meddelas berörd 
nämnd. 

3. när förhållandena normaliserats och medger det ska krisledningsnämnden 
snarast besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder 
ska återgå till ordinarie nämnd. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till 
kommunfullmäktige vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 
 

Delegering från kommunfullmäktige 
2 § 
Krisledningsnämnden ska besluta i följande ärenden; 

1. nämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat 
ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 
 

Ansvar inom verksamhetsområdet 
3 § 
Nämnden ansvarar för att dess verksamhet är ändamålsenlig med hänsyn till av 
kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling 
kopplat till verksamhetsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer. 
 

Personuppgiftsansvar 
4 § 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
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Personal- och organisationsfrågor 
5 § 
Kommunstyrelsen utgör kommunens samlade personalorgan. Regleringen av personal- 
och organisationsfrågor framgår av kommunstyrelsens reglemente. 
 

Processbehörighet 
6 § 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom 
sitt ansvarsområde. 
 

Arbetsformer 
Utöver det som föreskrivs i ”Reglemente med föreskrifter om styrelsens och 
nämndernas arbetsformer” gäller bestämmelserna nedan för krisledningsnämnden. 
7 § 
Ordförande i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice ordförande, 
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid 
tillfälligt förhinder för ordförande eller vice ordförande fullgör den ledamot, som har 
längst tjänstgöringstid, ordförandes samtliga uppgifter. 
8 § 
Ordförande, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut 
ska därefter snarast anmälas till nämnden. 
 

Sammansättning 
9 §  
Krisledningsnämnden ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare.  
Personbesättningen ska vara densamma som gäller för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Nämnden ska ha ordförande och vice ordförande. 


	Uppdrag och verksamhet
	Delegering från kommunfullmäktige
	Ansvar inom verksamhetsområdet
	Personuppgiftsansvar
	Personal- och organisationsfrågor
	Processbehörighet
	Arbetsformer
	Sammansättning

