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Krisledningsnämnden ansvar och uppgifter
§1
Krisledningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning, följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt i övrigt följa givna uppdrag och
angivna riktlinjer.
Krisledningsnämndens reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och
befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära
händelser, då ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktion ska
fungera på lägsta acceptabla nivå.

§2
Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, LEH, och Förordning (2006:637) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Med en extraordinär händelse avses en händelse som uppfyller samtliga av följande kriterier:
• avviker från det normala
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner.
• kräver skyndsamma insatser av kommunen

Fastställande av plan
§3
Kommunen ska för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Rätt att överta hela eller delar av verksamhetsområden
§4
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden
från övriga nämnder, styrelser och kommunala bolag i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Om möjligt ska krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd, styrelse eller bolag innan
beslut om övertagande av ansvar fattas.
Verksamheten ska övergå till ordinarie nämnd, styrelse eller bolag när förhållandena medger
det. För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och liknande som för
den nämnd eller styrelse som krisledningsnämnden tagit över beslutanderätten från.
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Ordförandens beslutanderätt
§5
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice ordföranden
bedömer när en extraordinär händelse föreligger och när en extraordinär händelse medför att
nämnden ska träda i funktion.
Brådskande beslut
§6
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 vara skriftliga och därefter snarast anmälas till nämnden.
Begära hjälp från annan kommun
§7
Kommunen får vid behov begära hjälp från annan kommun som då har rätt att hjälpa enligt
LEH. Den kommun som har lämnat hjälp har rätt till skälig ersättning från Falu kommun.
Stöd till annan kommun
§8
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till
en enskild som drabbats av händelsen. Krisledningsnämnden får besluta att på begäran bistå
andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Efter att ett bistånd
har lämnats har krisledningsnämnden enligt 4 kapitlet 1 § LEH rätt till skälig ersättning från
den andra kommunen eller landstinget/regionen.
Beslut om upphörande av verksamhet
§9
Krisledningsnämnden beslutar när nämndens verksamhet med anledning av extraordinär
händelse i § 2 upphör.
Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet med anledning av
extraordinär händelse i § 2 ska upphöra.
När krisledningsnämndens verksamhet upphör återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
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Krisledningsnämndens arbetsformer
Sammansättning
§ 10
Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens ledningsutskott ska väljas till ledamöter i
krisledningsnämnden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.
Bland ledamöterna ska utses en ordförande och en vice ordförande.
Krisledningsnämnden saknar ersättare.

Kallelse
§ 11
Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice
ordföranden bestämmer hur kallelse ska ske. Kallelse kan ske muntligt.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot samt andra berörda personer som får närvara vid
sammanträdet snarast möjligt.

Beredning av ärenden
§ 12
Från kommunens nämnder, styrelser, kommunala bolag och tjänstemän får
krisledningsnämnden infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får nämnden
adjungera representanter från berörd nämnd, styrelse eller kommunalt bolag. De adjungerande
representanterna får yttra sig, men inte delta i nämndens beslut.

Förhinder att delta vid sammanträde
§ 13
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till
nämndens sekreterare eller till någon annan anställd vid stadskansliet. Denne meddelar
skyndsamt frånvaron till nämndens ordförande.
Underrättelseskyldighet till länsstyrelsen
§14
Vid extraordinär händelse ska länsstyrelsen underrättas i enlighet med 2 kap 9 § LEH.
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Tjänstemannaorganisation
§ 15
Krisledningsnämnden stöds av kommundirektörens stab för särskilda händelser som upprättas
och leds av kommundirektören.
Kommundirektörens stab för särskilda händelser ansvarar för verkställande av
krisledningsnämndens beslut.
Kommundirektören eller dennes ersättare kan fatta beslut om att upprätta hela eller delar av
Kommundirektörens stab för särskilda händelser för att höja beredskapen mot bedömda
extraordinära händelser innan krisledningsnämnden är organiserad.
Förutom ansvar för verkställandet av krisledningsnämndens beslut ska kommundirektörens
stab för särskilda händelser ansvara för att informera allmänheten och personalen, sköta
presskontakter, analysera informationsläget samt föreslå och vidta åtgärder.

Rapportering till kommunfullmäktige
§ 16
Krisledningsnämnden ska rapportera nämndens beslut samt sammanställning av inträffade
händelser och vidtagna åtgärder under en extraordinär händelse till kommunfullmäktige. Beslut
ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde.
Justering av protokoll
§ 17
För bestämmelser om justering av protokoll hänvisas till p 6.7 i kommunstyrelsens reglemente.
Reservation
§ 18
För bestämmelser om reservation mot beslut hänvisas till p 6.8 i kommunstyrelsens
reglemente.
Föra kommunens talan
§ 19
Krisledningsnämnden ska själv eller genom ombud för kommunens talan i alla mål och
ärenden inom nämndens verksamhetsområde.
Delgivning
§ 20
För bestämmelser om delgivning med krisledningsnämnden hänvisas till p 5.3 i
kommunstyrelsens reglemente.
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Firmateckning
§ 21
För bestämmelser om firmateckning hänvisas till p 5.2 i kommunstyrelsens reglemente.
Krig eller krigsfara
§ 22
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara med mera.
Personuppgifter/GDPR
§ 23
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i
krisledningsnämndens verksamhet.

