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Det kommunala ändamålet 
1§ 

Enligt lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen ha en krisledningsnämnd i syfte att minska 

sårbarheten i sin verksamhet och för att ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

 

En extraordinär händelse är 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.  

 

2§ 

För krisledningsnämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även vad som stadgas 

i kommunallagen och annan författning samt för kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma 

bestämmelser i reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun. 

 

 

Krisledningsnämndens övergripande uppgifter  
 

 

3 § 

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledande politiska organ inför och i samband med 

om kommunen drabbas av en extraordinär händelse. 

 

4§ 

Krisledningsnämnden ska träda ikraft vid en extraordinär händelse som kräver tydlig och 

samordnad ledning som måste överordnas ordinarie nämnders ansvar. 

 

5§ 

Krisledningsnämndens funktion gäller inom kommunens verksamhetsmässiga och geografiska 

ansvarsområde  

 

6§ 

Om det inte finns behov av krisledningsnämndens speciella beslutsbefogenheter behöver 

nämnden heller inte träda i funktion. Då blir beslutet att klara den uppkomna situationen inom 

ramen för den ordinarie organisationen. 

 

Krisledningsnämndens verksamhet 
 

7 § 

Krisledningsnämnden har med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning 

bland annat till uppgift att: 

- tolka kommunens roll 

- ange riktning för krishantering 

- företräda kommunen utåt och mot kommunmedborgarna 

- besluta om förändringar i servicenivåer 

- besluta om omfördelningar av kommunens resurser 



 

 

- fatta beslut och ge delegation 

- underrätta länsstyrelsen  

- tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas 

- besluta om långsiktiga och långtgående åtgärder för att reducera negativa konsekvenser 

av inträffade händelse 

- vid behov besluta om begränsat ekonomiskt stöd till enskild drabbad 

 

8§ 
Krisledningsnämnden skall endast sammanträda för att fatta beslut. Den operativa 

krisledningen svarar den operativa krisledningsstaben för. Den operativa krisledningsstaben ska 

fortlöpande informera nämnden om händelsens förlopp och vidtagna åtgärder. 

 
9 § 

Ordföranden i krisledningsnämnden beslutar, efter samråd med kommunchefen, när en 

extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Har ordföranden i 

krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden eller ålderspresidenten in i dess ställe.  

 

10§ 

Kallelse kan ske muntligt.  

 

11§ 

Krisledningsnämndens arbetsformer regleras i övrigt genom för kommunstyrelsen och 

nämndernas gemensamma reglemente. 

 

 12§ 

Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 

Det är inte möjligt att underlåta att sammankalla nämnden och istället låta ordförande fatta 

nödvändiga beslut. Ordförandes rättighet att i en akut situation fatta beslut med samma 

befogenhet som nämnden i sin helhet gäller endast i sådana brådskande situationer där nämnden 

inte hinner sammankallas och dess beslut avvaktas. 

 

13 § 

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. 

 

14§ 

Krisledningsnämnden har till sitt förfogande de resurser som befinns nödvändiga. 

 

15§ 

Krisledningsnämnden får vid behov begära hjälp från annan kommun som då har rätt att hjälpa 

enligt lag (2006:544). Den kommun som har lämnat hjälp har rätt till skälig ersättning från 

Ljusdals kommun. 

 



 

 

Krisledningsnämnden får tillika besluta att på begäran bistå andra kommuner och regioner som 

drabbats av en extraordinär händelse. Efter att bistånd har lämnats har krisledningsnämnden rätt 

till skälig ersättning från den andra kommunen eller regionen.  

 

16§  

Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt fullmäktige. 

 

17§ 

Krisledningsnämndens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Beslut som krisledningsnämnden fattar enligt speciallagstiftning kan överklagas i enlighet med 

aktuell lagstiftning. 

 

 

Utbildning och övning  
 

18§  

Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år då det är av ytterst vikt att 

krisledningsnämnden reglerbundet övar eller prövar sin krisledningsförmåga för att kunna 

fungera vid ett skarpt läge. Det årliga sammanträdet bör vara i form av utbildning eller 

övning.  

 

 

Rapportering, underrättelse och avveckling 
 

19 § 

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information och tystnadsplikt gäller 

bestämmelserna i 7 kap lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 

20§ 

Beslut samt underlag till beslut som fattas av krisledningsnämnden ska dokumenteras. 

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmaste följande 

kommunfullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen 

och formerna för denna. 

 

21§ 

För krisledningsnämnden gäller i övrigt vad som stadgas för kommunstyrelsen om ansvar och 

rapporteringsskyldighet, personuppgiftsansvar, processbehörighet, arkivhållning av 

handlingar samt arbetsformer. 

 

22§ 

Krisledningsnämndens ordförande ska av någon av följande tjänstepersoner som ingår i den 

ordinarie krisledningsstaben underrättas vid omfattande- eller risk för omfattande störning av 

den kommunala verksamheten eller vitala samhällsfunktioner enligt gällande larmplan för 

krisledningsorganisationen.  

 
- Kommunchef  

- Tjänsteman i beredskap (TIB) 

- Säkerhetschef  



 

 

 
Den underrättade ska bekräfta muntligt eller via svarsmeddelande att underrättelsen mottagits. 

 

23 § 

När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta: 

- att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie 

nämnd 

- att nämndens funktion upphör 

 

Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. 

 

Ett sådant beslut om att krisledningsnämnden skall upphöra kan även fattas av 

kommunfullmäktige. 

 

 

Delegering från kommunfullmäktige 
 

24 § 

1. Nämnden får själv eller genom ombud, inom nämndens verksamhetsområde, föra 

kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av 

lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige (processbehörighet), 

2. att med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa överenskommelse med annan om 

utförande av uppgifter som ankommer på nämnden. 

 

 
Förvaltningsorganisation  
 

25 §  

Under nämnden lyder en krisledningsstab. Krisledningsstaben upprättas och leds av 

kommunchef, som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.  

 

Krisledningsstaben har det operativa ansvaret och är beredande organ för 

krisledningsnämnden. 

 

   

Krisledningsnämndens sammansättning 
  

26 §  
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör krisledningsnämnd samt dess ersättare. 

 

 _______________  

 

 

 

Detta reglemente träder ikraft 1 januari 2020. 


