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REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMND I 
TIMRÅ KOMMUN 

Fastställt av kommunfullmäktige 2021-01-25, § 13 

Reviderad av kommunfullmäktige 2021-11-29 § 194 

Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnden i lag eller annan 
författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

1 § 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion 
som enligt lag (2006:544) eller annan författning ankommer på 
kommunen vid extraordinära händelser i fredstid.  

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från 
det normala, en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser av en kommun eller ett landsting. 

2 § 

På krisledningsnämnden ankommer 

 att träda i funktion som nämnd först i samband med den 
extraordinära händelsen,  

 att fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning, 

 att när förhållandena medger det besluta att de uppgifter som 
krisledningsnämnden övertagit från andra nämnder ska återgå 
till ordinarie nämnd, 

 att besluta om begränsat ekonomiskt stöd till enskild som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid, 

 att besluta om hjälp till annan kommun eller besluta om att 
begära hjälp från annan kommun vid en extraordinär händelse 
i fredstid samt 

 att i övrigt, genom den normala organisationen, se till att ett 
förslag till krisledningsplan för hur kommunen ska hantera 
samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd 
beredskap presenteras för kommunfullmäktige det första året i 
varje mandatperiod. 
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Krisledningsnämndens arbetsformer 

Sammansättning 

3 § 

Krisledningsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. 

Kallelse 

4 § 

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för 
denna av vice ordföranden. 

Skulle såväl ordföranden och vice ordförande vara förhindrade att 
kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
krisledningsnämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelse till krisledningsnämndens sammanträden får ske digitalt om 
krisledningsnämnden så bestämmer. 

Sammanträden 

5 § 
 

 

 

 

Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som 
krisledningsnämnden så bestämmer eller i övrigt när ordföranden så 
bestämmer. 

Sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av 
krisledningsnämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser 
att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får krisledningsnämnden 
utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får 
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krisledningsnämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Ordföranden i krisledningsnämnden får besluta på 
krisledningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att dess 
avgörande inte kan avvaktas.  

                     Deltagande på distans (6 kap 24 § KL) 

6 § 

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en 
nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på 
det sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på distans ska 
anses vara närvarande vid nämndens sammanträde. 

(5 kap 16 § KL) Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.  Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 

Förhinder 

7 § 

Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska ledamoten snarast underrätta 
kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret ska underrätta 
den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

Ersättarnas yttranderätt  

8 § 
 

 

 

 

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt att ställa frågor om de 
ärenden som upptas till behandling på sammanträdet men ej delta i 
besluten. 

Ersättarnas tjänstgöring 

9 § 

Om en ledamot är förhindrad att delta i eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 
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ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
har kallats in. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska dessa tjänstgöra enligt den 
av kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har 
börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.  

Jäv, avbruten tjänstgöring 

10 § 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid 
sammanträdet. 

Justering av protokoll 

11 § 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan 
krisledningsnämnden justerar den. 
 

 

 

 

 

Reservation 

12 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. 
Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

Delgivning 

13 § 
 

 

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, 
kommunchefen eller annan anställd som krisledningsnämnden 
bestämmer. 
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14 § 
 

 

 

 

 

 

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär 
händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion och 
ansvarar för att kallelse utfärdas till krisledningsnämndens 
sammanträde. 

15 §  

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av 
redovisningen och formerna för denna. 

16 § 

Kommunfullmäktige får, när förhållandena medger det, besluta att 
krisledningsnämndens verksamhet kan upphöra. Ett sådant beslut får 
även fattas av kommunstyrelsen. De uppgifter som 
krisledningsnämnden övertagit från andra nämnder ska därmed återgå 
till ordinarie nämnd.  
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