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KRISLEDNINGSNÄMNDENS REGLEMENTE 

 

§ 1 

I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordi-

nära händelser. Närmare bestämmelser finns i lag om kommuners och lands-

tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-

skap (SFS: 2006:544). 

Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det nor-

mala. Händelsen skall innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för 

en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insat-

ser av kommunen. I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser 

och kommunstyrelsens reglemente i tillämpliga delar. 

 

§ 2 

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd enligt lag om kommu-

ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap (SFS: 2006:544). 

Detta reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befo-

genheter vid extraordinära händelser i fredstid. 

 

§ 3 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid förhinder vice ordföranden, be-

dömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. 

Vid tillfälligt förfall för ordföranden, eller vice ordföranden, fullgör den leda-

mot som har längst tjänstgöringstid i kommunstyrelse ordförandens samtliga 

uppgifter. 

 

§ 4 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får 

besluta i nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgö-

rande ej kan avvaktas. Sådant beslut skall snarast anmälas till nämnden. 

 

§ 5 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksam-

hetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämn-

den finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 

omfattning. När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. 
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§ 6 

Krisledningsnämnden beslutar när en extraordinär händelse upphör. I samband 

med det så upphör krisledningsnämndens verksamhet och verksamhetsområ-

den som krisledningsnämnden eventuellt har övertagit återgår till ordinarie 

nämnd. 

 

§ 7 

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktige-

sammanträde.  

 

§ 8 

Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att 

de åtgärder som vidtas av olika aktörer för krishantering och information till 

allmänheten under en extraordinär händelse i fredstid samordnas. 

 

§ 9 

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller 

annan myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information 

om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 

vidtagna och planerade åtgärder. 

 

§ 10 

Krisledningsnämnd får på begäran bistå andra kommuner och landsting som 

drabbats av en extraordinär händelse. Efter att bistånd har lämnats har krisled-

ningsnämnden rätt till skälig ersättning från den andra kommunen eller lands-

tinget. 

 

§ 11 

När en enskild persons vistelse i Grästorps kommun är föranledd av en extra-

ordinär händelse har krisledningsnämnden rätt till ersättning för utgivet bistånd 

till den enskilde från den kommun som drabbats av den extraordinära hän-

delse. 

 

§ 12 

Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat eko-

nomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 
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§ 13 

Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller ett landstings verksamhet 

med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därige-

nom 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 

4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden 

 

 

 


