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Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen om totalförsvar och höjd 

beredskap och tillämpliga delar i ”Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Verksamhet 

Krisledningsnämndens verksamhet bedrivs enligt bestämmelser i 2 kap av lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär 

händelse. Med extraordinär händelse avses 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.  

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i 

funktion. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att beslutet inte kan 

vänta. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe. Krisledningsnämnden ska även 

sammankallas på begäran av enskild ledamot. Nämnden kan då besluta att den skall träda i funktion. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 

nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art 

och omfattning. Ett sådant beslut ska omgående sändas till den nämnd som berörs. 

Krisledningsnämnden ska följa kommunens beredskapsplan för samhällsstörning samt vad som föreskrivs i 

författningar och i detta reglemente.  

Krisledningsnämnden har till sitt förfogande en krisledningsorganisation. Krisledningsorganisationens arbete 

utförs enligt kommunens beredskapsplan för samhällsstörning. 

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden övertagit från 

andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får besluta 

att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 
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Redovisningsskyldighet 

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Krisledningsnämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden genomfört viss verksamhet inom ramen för 

de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. 

 

Nämndens sammansättning 

De personer som kommunstyrelsen utser som ledamöter och ersättare i sitt arbetsutskott skall tillika utgöra 

ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden. 

 

Utbildning och övning 

Nämnden ska utbildas och övas regelbundet. Krisledningsnämnden ska öva minst vart annat år. 

Vid övning och utbildning ges också ersättarna möjlighet att delta. 

 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 10 december 2019, § 188, KS/2019:707 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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