
 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fastställt av kommunfullmäktige 2022-11-16, § 144 

Dnr: LKS 2022-000423 

  

http://www.lysekil.se/


 

 

  2 av 3 

 
 
Krisledningsnämndens reglemente 
 
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2023.  
 
 
Krisledningsnämndens reglemente  
Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt i kommunallagen, gäller bestämmelserna i detta reglemente.  

 
Extraordinär händelse  

En extraordinär händelse definieras som 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 en kommun eller 
landsting. (lag 2006:544). 

 
Krisledningsnämndens ikraftträdande och uppgifter  
 
1 § Krisledningsnämndens övergripande uppgift 

Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid 
samt övriga uppgifter som regleras i lag (2006:544).  
 
2 § Krisledningsnämndens ikraftträdande 

Ordföranden och då denne har förhinder, vice ordföranden i krisledningsnämnden 
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och 
beslutar i sådana fall att så ska ske.  
 
Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas 
till nämnden. Om både ordföranden och vice ordföranden har förhinder ska nämnden 
sammankallas på begäran av en enskild ledamot. Nämnden beslutar då kollegialt om 
den ska träda i funktion 
 
3 § Sammansättning 

Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter fem (5) ersättare. Nämndens 
ledamöter och ersättare ska bestå av ordinarie ledamöter och ersättare från 
kommunstyrelsen.  
 
Lämnar en ledamot kommunstyrelsen lämnar man också krisledningsnämnden. 
 
4 § Övertagande av verksamhet från annan nämnd 

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. 
Innan nämnden fattar beslut om att överta verksamhet från annan nämnd ska, om det 
är möjligt, samråd ske med den berörda nämnden. Om det inte är möjligt att samråda 
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innan övertagande bör den berörda nämnden skyndsamt informeras om att 
övertagande av verksamhet har skett. 
 
5 § Sekretess 

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den sekretess 
som skulle ha gällt i den nämnd vars verksamhet krisledningsnämnden tagit 
överträffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta annat avtal.  
 
6 § Möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till enskild  

Krisledningsnämnden får besluta att lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild 
som drabbas av en extraordinär händelse. Stödet får bara lämnas så länge den 
extraordinära händelsen föreligger.  
 
7 § Bistånd mellan kommuner och landsting  

Nämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en 
extraordinär händelse. Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig 
ersättning av den andra kommunen eller landstinget.  

 
8 § Rapportering till kommunfullmäktige  

Nämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande 
sammanträde.  

 
9 § Krisledningsnämndens urkraftträdande 

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av 
den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska 
upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även 
fattas av fullmäktige.  

 
10 § Kallelse  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.  

Kallelsen bör vara digital och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska innehålla en dagordning.  

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
dagordningen ska bifogas i kallelsen.  

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta.  

 
11 § Övrigt  

I övrigt gäller för krisledningsnämnden de av kommunfullmäktige antagna 
gemensamma reglementsbestämmelser för Lysekils kommun.  


