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Krisledningsnämnd 

Kommunstyrelsen är tillika kommunens krisledningsnämnd och ska vara kommunens 
ledningsorgan vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (lag 2006:544).  
 
Krisledningsnämnden kan vid en extraordinär händelse, vid behov överta hela eller delar av 
verksamhetsansvaret och beslutanderätten för kommunens samtliga nämnder. 
 
När en händelse kan definieras som en extraordinär händelse ska krisledningsnämnden verka för 
att upprätthålla en så normal nivå på den kommunala verksamheten som möjligt, samt se till att 
de personer som vistas i kommunen har tillgång till de basala behoven av boende, vatten, värme 
och mat. 
 
Exempel på händelser som kan betraktas som extraordinära: 

 Svåra störningar i viktiga infrastruktursystem som elförsörjning, telekommunikationer, 
hälso- och sjukvårdens el- och vattenförsörjning, radio och tv och försörjning med vatten 

 Omfattande förorening av kommunens vattendistribution 

 Översvämningar, större snöoväder eller annan naturkatastrof 

 Allvarlig smitta 

 Terrorism 

 Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen 

 Störningar i samhällsviktiga datasystem 

 Massflykt av asyl- och hjälpsökande till kommunen 

 Nedfall av radioaktiva ämnen 

 Större olycka som har drabbat kommuninvånarna på något sätt 
 

Beslut om att aktivera krisledningsnämnden 

Ordföranden eller om denne har förhinder, vice ordföranden, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion. Samråd ska dock ske med 
kommunchef och beredskapssamordnare, alternativt tjänsteman i beredskap eller motsvarande. 
 
För att kunna göra en sådan bedömning bör kommunstyrelsens ordförande noga följa 
uppkommen händelse och om så krävs förbereda ett eventuellt övertagande av ledningsfunktion. 
Utifrån redovisade händelser kan även krav ställas från respektive verksamhetsansvarig om att 
kommunstyrelsen bör överta ledningsfunktionen. 
 
Krisledningsnämnden svarar för den normativa ledningen.  
 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 
 

Krisledningsnämndens mandat 

 Krisledningsnämnden kan fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från annan nämnd i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  

 Krisledningsnämnden får endast överta verksamhetsansvar och beslutanderätt om det 
oundgängligen erfordras för att komma tillrätta med situationen. 

 Krisledningsnämnden får bara de beslutsbefogenheter som är nödvändiga för att hantera 
situationen. 
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 Varje enskild extraordinär händelse medför ett övervägande gällande vilka verksamheter 
som ska anses prioriterade. 

 Beslutsordningen ska återgå till det normala så snart situationen medger det. 

 Kommunfullmäktige kan besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.  

 Om kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

 Ordföranden i krisledningsnämnden har rätt att besluta i ärenden som är så brådskande 
att hela krisledningsnämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast 
anmälas till nämnden. 

 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 
 

Krisledningsnämndens befogenheter om händelsen medför att kommunens service till 
fysiska och juridiska personer i kommunen inte kan upprätthållas. 
 
Exempel på ställningstagande som kan bli aktuella för krisledningsfunktionen vid kris är:  
 

 Ge inriktningsdirektiv för kommunens verksamhet. 

 Informera till allmänheten om återhållsamhet i konsumtionen av bl.a. el, värme, vatten. 

 Besluta om vilka kommunala verksamheter som ska prioriteras.  

 Besluta om vilka kommunala verksamheter som ska stängas.  

 Beslut om att ta reservsystem i anspråk. 

 Besluta om hur reservkraften ska fördelas.    

 Ge direktiv till eventuell omflyttning av personal mellan de kommunala verksamheterna.  

 Ge direktiv till en eventuell flyttning av verksamhet. 

 Begära bistånd från annan kommun eller statlig myndighet.  

 Ange inriktning för kommunens information till kommuninvånarna. Ge anvisningar till 
allmänheten.  

 Efter begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av extraordinär 
händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 
kommunen eller landsting.  

 Om läget så kräver lämna begränsat ekonomsikt stöd till enskilda som drabbas av 
händelsen. 

 Fatta beslut, ge anvisningar eller vidta andra åtgärder som är jämförbara med något av 
ovanstående fall.  

 
Vid utlämnande av information från krisledningsnämnden gäller den sekretess som skulle ha gällt 
i den ordinarie nämnden. Krisledningsnämndens beslut kan överklagas. Kommunfullmäktige 
beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.  
 
Krisledningsnämndens verksamhet omfattas av den kommunala revisionen.  
 
De händelser och delar av händelser som kan betraktas som räddningstjänst enligt lagen om 
skydd mot olyckor, LSO,, handläggs av räddningstjänsten.    


