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Reglemente för krisledningsnämnd 
  

§ 1. Inledande bestämmelser 
Krisledningsnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras av detta reglemente 
och av lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Av LEH framgår 
bland annat att det i kommuner och regioner ska finnas en nämnd för att fullgöra 
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd).  

För krisledningsnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma 
bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.  

Krisledningsnämnden består av 8 ledamöter och 8 ersättare. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd. Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ordförande och vice ordförande utgör även krisledningsnämndens presidium. 

Ledamöterna och ersättarna i krisledningsnämnden väljs för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet. 
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§ 2. Krisledningsnämndens ansvarsområde och uppgifter 
 

A. 
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning under extraordinära 
händelser i fredstid, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att 
samhällets basfunktioner ska fungera på lägsta acceptabla nivå. 
Krisledningsnämnden ska fullgöra den ledningsfunktion som enligt lag (2006:544) 
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ankommer på kommunen vid extraordinära 
händelser i fredstid.  

Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de ramar 
och de styrdokument kring krisberedskap som fullmäktige har antagit, de 
föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 
reglemente. Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område 
verka för, att de åtgärder som vidtas av olika aktörer för krishantering och 
informationen till allmänheten under en extraordinär händelse i fredstid 
samordnas. 

Krisledningsnämnden kan efter bedömning överlämna krisledningsansvaret till 
ansvarig nämnd eller styrelse under förutsättning att denna bedöms ha kapacitet 
att hantera situationen.  

B. 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig 
med hänsyn till extraordinära händelsens omfattning och art. Ett sådant beslut 
ska omgående anmälas till den nämnd som berörs. 

Krisledningsnämnden får själva eller genom ombud föra kommunens talan i alla 
mål och ärenden som faller under nämndens verksamhetsområde, med rätt att på 
kommunens vägnar träffa överenskommelser och betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Krisledningsnämnden bör, om det är 
möjligt med hänsyn till rådande situation, samråda med berörd nämnd innan 
beslut fattas inom ordinarie nämnds ansvarsområde.  

§ 3. Krisledningsnämndens arbetsformer 
Nämndens ordförande, eller vid dennes frånvaro vice ordförande, bedömer när 
en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordförande 
ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordförande eller 
en vice ordförande kan kalla till sammanträdena ska den till åldern äldste ledamot 
göra detta.  
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