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REGLEMENTE FÖR NYBRO KOMMUNS 

KRISLEDNINGSNÄMND 

 

I enlighet med Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 

det finnas en krisledningsnämnd i varje kommun. För att tydliggöra 

krisledningsnämndens uppdrag och ansvar finns detta reglemente. 

Reglementet följer det lagen föreskriver, i övrigt gäller kommunallag 

(2017:725) och kommunens övriga bestämmelser och rutiner. 

 

Krisledningsnämndens sammansättning 

1 § 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör krisledningsnämnden. 

 

Planering 

2 § 

Kommunen skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den 

ska hantera extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses i 

Lag (2006:544) 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. Vid höjd beredskap skall detta reglemente inte tillämpas. 
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Krisledningsnämndens ikraftträdande 

3 § 

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär 

händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana 

fall att så ska ske. 

Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande 

in i dennes ställe. (Vid tillfälligt förfall för ordföranden och vice 

ordföranden fullgör den ledamot, som har längst tjänstgöringstid i 

krisledningsnämnden, ordförandens samtliga uppgifter.) 

 

4 §  

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör dennas 

uppgifter, får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 

skall därefter snarast anmälas till nämnden. 

 

Övertagande av verksamhet från annan nämnd 

5 § 

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. 

När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till 

ordinarie nämnd. 
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Rapportering till fullmäktige 

6 § 

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av 

redovisningen och formerna för denna. 

 

Krisledningsnämndens urkraftträdande 

7 § 

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är 

föranledd av en extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att 

verksamheten skall upphöra. Om kommunstyrelsen fattar ett sådant 

beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har 

övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att 

krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av 

fullmäktige. 

 

 

Bistånd mellan kommuner och landsting 

8§ 

Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och 

landsting som drabbats av extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har 

lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen 

eller landstinget.  

9 §  

När en enskild persons vistelse i Nybro kommun är föranledd av en 
extraordinär händelse i fredstid, har kommunen rätt till ersättning från 
den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. Lag 
(2017:57)1

 

 

                                                      
1 Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 

och höjd beredskap 
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Stöd till enskild 

10 § 

Kommunen får under extraordinära händelser i fredstid lämna begränsat 

ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

 

Giltighetstid och revision 

Reglementet skall inför varje nytt kalenderår ses över avseende 

aktualitet och överensstämmande med gällande lagstiftning. 

Säkerhetschefen har huvudansvar för översynen. I händelse av 

revidering skall detta meddelas ks/fullmäktige. 

 


