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Reglemente för krisledningsnämnden 

Allmänna bestämmelser 
1 §   
Utöver det som föreskrivs i Allmän stadga för styrelser och nämnder, 
Reglemente för kommunstyrelsen och i kommunallagen (2017:725) 
gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har 
befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden av detta reglemente. 

Tillämpliga författningar 
2 §   
Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt: 
- lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt i övrigt förekommande tillämpliga författningar. 

Sammansättning 
3 §   
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen tjänstgör kommunstyrelsens 
ledamöter i krisledningsnämnd och nämnden ska därmed ha samma 
sammansättning och mandattid som kommunstyrelsen. 

Utskott 
4 §   
Nämnden ska inte ha några utskott. 

Offentliga sammanträden 
5 §   
Nämnden får inte ha offentliga sammanträden. 

Verksamhetsområde 
6 §   
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion 
som enligt Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) är 
ålagd Tjörns kommun. 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en 
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allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma 
insatser från Tjörns kommun. 

7 §   
Nämnden träder i funktion i samband med den extraordinära 
händelsen. Nämnden äger vid sådant tillfälle rätt att fatta beslut om att 
överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder och 
de helägda kommunala bolagen i den omfattning som nämnden finner 
nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. 

8 §   
Ordföranden i krisledningsnämnden eller den som fullgör denna 
uppgift, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden 
skall träda i funktion. 

Någon av ledamöterna i krisledningsnämnden skall inom 1 timma 
kunna träda in i verksamhet, dygnet runt, året runt. Nämnden är då 
beslutför. 

9 §   
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna 
uppgift, får besluta i nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Sådant beslut skall snarast anmälas till Krisledningsnämnden. 

10 §   
Krisledningsnämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner 
och regioner som drabbats av en extraordinär händelse. 

11 §   
Krisledningsnämnden får under den extraordinära händelsen lämna 
begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen. 

12 §   
Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra Tjörns 
kommuns talan i alla mål och ärenden inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Rapportering och avveckling 
13 §   
När förhållande normaliseras eller medger det skall 
krisledningsnämnden snarast besluta att de uppgifter som nämnden har 
övertagit från andra nämnder och de helägda kommunala bolagen skall 
återgå till ordinarie nämnd respektive kommunala bolag. 
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14 §   
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas till kommunfullmäktige vid 
närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Krisledningsstaben 
15 §   
Krisledningsstaben är krisledningsnämndens operativa resurs. 
Krisledningsstaben har rapporteringsskyldighet till 
krisledningsnämnden. 

Krisledningsstabens ansvar, arbetsuppgifter, befogenheter och 
sammansättning är fastställt i Operativ krisplan.
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