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2018-11-26 

Justerandes signatur 

§ 196 Dnr 2018-00203 

Ändrad politisk organisation krisberedskap 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en krisledningsnämnd bestående av tre 
ledamöter och tre ersättare.   

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för krisledningsnämnden enligt 
bilaga.  

Vidare beslutar kommunfullmäktige att krisledningsutskottet ska upphöra att gälla 
den 31 december 2018.    

Sammanfattning 

Kinda kommun beslutade, enligt KF § 61/2013, att ett krisledningsutskott ska 
fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser i fredstid. Enligt Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska det finnas en nämnd som fullgör dessa uppgifter. 
Krisledningsnämnden föreslås utföra samma åtaganden som krisledningsutskottet 
fullgör idag. 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen anta reglementen om nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. Därmed föreslås det att kommunfullmäktige antar 
ett reglemente för krisledningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-05 

Bilaga - Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Säkerhetssamordnaren 
Akten 
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Datum 

2018-11-05 
Diarienummer 

KINKS 2018-00203 

Kommunfullmäktige 

Ändrad politisk organisation krisberedskap 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en krisledningsnämnd bestående av tre 
ledamöter och tre ersättare.   

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för krisledningsnämnden enligt 
bilaga.  

Vidare beslutar kommunfullmäktige att krisledningsutskottet ska upphöra att gälla 
den 31 december 2018.    

Sammanfattning av ärendet 

Kinda kommun beslutade, enligt KF § 61/2013, att ett krisledningsutskott ska 
fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser i fredstid. Enligt Lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska det finnas en nämnd som fullgör dessa uppgifter. 
Krisledningsnämnden föreslås utföra samma åtaganden som krisledningsutskottet 
fullgör idag. 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen anta reglementen om nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. Därmed föreslås det att kommunfullmäktige antar 
ett reglemente för krisledningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-05 

Bilaga - Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Syfte 

Inrätta en krisledningsnämnd. 

Önskad effekt 

Att en krisledningsnämnd upprättas. 

Berörda 

Krisledningsutskottet 

Kommunstyrelsen 

Nämnder 

Kommunfullmäktige 



Kinda kommun 
Kommunstyrelsen 

Datum 

2018-11-05 KINKS 2018-00203 
Sida 
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Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

- 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Viktoria Stangnes 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Nämnderna 

Förvaltningarna 

Akten 



Reglemente för 
Krisledningsnämnden 

Antagen: Datum, nämnd, paragraf 
Revideras: årtal 
Förvaltning: Ansvarig förvaltning 
Dokumentansvarig: Yrkestitel på den som ansvarar för revidering. 
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Reglemente för Krisledningsnämnden 

Inledning 

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Krisledningsnämnden ansvarsområde omfattar att inom kommunens geografiska område fullgöra 

uppgifter som kommunen ansvarar för under extraordinära händelser i fredstid. 

Med extraordinär händelse avses: ”en sådan händelse som avviker från det normala innebär en allvarlig 

samhällsstörning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting” (4 § 2006:544) 

Krisledningsnämndens uppgifter 

§ 1 Ordförande i krisledningsnämnden eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden bedömer

när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordförande i 

krisledningsnämnden eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden beslutar, i varje enskilt fall, 

på vilket sätt nämnden/delegaten ska inkallas till sammanträde eller annan uppgift. 

§ 2 Krisledningsnämnden övertar beslutanderätten från samtliga övriga nämnder då situationer inträtt

som definieras som extraordinära händelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Beslutanderätten gäller i den 

utsträckning som, enligt krisledningsnämndens bedömning, är nödvändig med hänsyn till den 

extraordinära händelsen art och omfattning. Krisledningsnämndens beslutanderätt upphör när 

krisledningsnämnden bedömer att förhållandena medger detta. 

§ 3 Ordföranden eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden 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.  

§ 4 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Anmälan

av beslut ska innehålla datum för nämndens/delegatens beslut, vilka beslut som fattas och anledningen 

till beslutet. 

Nämnden ska se till att uppdraget utförs i enlighet med lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens sammansättning och arbetsformer 

§ 5 Krisledningsnämndens ordinarie ledamöter består av kommunstyrelsens presidium. Ersättare till

krisledningsnämnden väljs vid varje ny mandatperiod bland de övriga ledamöterna i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande är tillika med 

krisledningsnämndens ordförande och krisledningsnämndens vice ordförande.  

§ 6 Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta då krisledningsnämnden

träder i funktion, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden.  

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 




