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Reglemente för Vännäs kommuns 

krisledningsnämnd 

ALLMÄNT OM KRISLEDNINGSNÄMNDEN 

1§ Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (LEH) ska det i varje kommun finnas en nämnd för 

att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser, dvs en 

krisledningsnämnd. 

2§ Vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse, där 

krisledningsnämnden aktiveras, kan krisledningsnämnden 

överta beslutandet och verksamhetsansvaret från övriga 

nämnder och styrelser. Övertagandet av beslutanderätten och 

verksamhetsansvaret omfattar endast de områden där 

åtgärder är absolut nödvändiga för att hantera situationen. I 

ett krisläge har således krisledningsnämnden rätt, enligt LEH, 

att fatta alla nödvändiga beslut. 

3§ I Vännäs kommun innehar kommunstyrelsens arbetsutskott 

ansvaret och uppgiften enligt beslut från kommunfullmäktige 

(Kf 2011-09-26, § 87). Enligt kommunallagen är det 

kommunfullmäktige som väljer ledamöter till 

krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden består av 5 

ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Ordförande i 

arbetsutskottet är ordförande i krisledningsnämnden. 

AKTIVERING AV KRISLEDNINGSNÄMNDEN 

4§ Ordförande i krisledningsnämnden bedömer i samråd med 

kommunchef eller biträdande kommunchef när en 

extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 

funktion. 

5§ Mandat att kalla in krisledningsnämnden har räddningschef i 

beredskap (RCB), kommunchef, biträdande kommunchef, 

krisledningsnämndens ordförande samt 

krisledningsnämndens vice ordförande. 
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KRISLEDNINGSNÄMNDENS ORGANISATION 

6§ Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice 

ordförande in i dennes ställe. Om varken ordföranden eller 

vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av 

ett sammanträde fullgör ålderspresidenten ordförandens 

uppgifter.  

Om 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. 

Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Det 

ovanstående gäller även vice ordföranden. 

Om en ledamot i krisledningsnämnden är förhindrad att 

inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde 

har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 

ledamotens ställe. 

7§ Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 

så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådana beslut ska därefter anmälas till nämnden. 

8§ Krisledningsnämnden eller kommunstyrelsen beslutar om när 

krisledningsnämnden inte längre behövs och att verksamheten 

ska upphöra. När ett sådant beslut tagits återgår de 

verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit 

till ordinarie nämnd. 



  

 

REGLEMENTE | Kommunstyrelseförvaltningen |KS §77, 2022-10-17 3 (4) 
 

KRISLEDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER 

9§ I krisledningsnämndens uppgifter ingår inte att svara för 

planeringen inför en extra ordinär händelse, då detta är en 

uppgift för den ordinarie organisationen. 

Krisledningsnämnden ska dock medverka i de utbildningar 

och övningar som genomförs för denna målgrupp under 

mandatperioden. 

10§ Krisledningsnämndens uppgifter vid extraordinära händelser 

innefattar att: 

• Representera kommunens politiska ledning. 

• Fatta de övergripande inriktnings- och 

prioriteringsbeslut som krävs. 

• Besluta om ekonomiska frågor som ligger utanför 

ordinarie budgetering. 

• Verka för samordning eller prioritering beträffande 

samhällsviktig verksamhet inom det geografiska 

området. 

• Fatta beslut om eventuellt sänkt servicenivå inom olika 

delar av kommunens verksamheter med anledning av 

händelsen. 

• Ta ställning i frågor som påkallas av till exempel 

grannkommuner eller länsstyrelsen. 

• Vid behov begära bistånd utifrån. 

11§ Krisledningsgruppen (tjänstepersoner) ansvarar för 

verkställande av krisledningsnämndens beslut under ledning 

av en stabschef. Krisledningsgruppen lyder direkt under 

krisledningsnämnden och ansvarar bland annat för att 

informera allmänhet och personal, skapa lägesbilder samt 

föreslå och vidta åtgärder. 

12§ Protokoll över krisledningsnämndens beslut ska föras och 

justeras. Om en ledamot vill reservera sig mot ett beslut och 

vill motivera reservationen ska detta göras skriftligt. 

Motiveringen ska lämnas före protokollet justeras. 

13§ Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast 

följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslut om 

omfattningen av redovisningen och formerna för denna. 
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SEKRETESS 

14§ Om krisledningsnämnden tar emot eller lämnar ut 

information som hör till en annan nämnds verksamhet gäller, 

enligt 7:1-2 §§ Offentlighets och sekretesslag (2009:400), 

sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden.  

Vidare får den som deltar/har deltagit i kommunens 

verksamhet med beredskap för, eller åtgärder under, 

extraordinära händelser inte röja eller utnyttja vad hen 

därigenom har fått veta om:  

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera 

fredstida kriser, 

2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets 

säkerhet i övrigt,  

3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller  

4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.  


