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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 2020-02-27 och § 25 

Gäller fr o m 2020
________________________________________________________________

Reglemente för krisledningsnämnden 

§ 1 Krisledningsnämndens uppgift 
Krisledningsnämnden är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära händelser i 
fredstid, enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Krisledningsnämnden utgörs i Värnamo kommun av Kommunstyrelsen (KS). Ordförande (KSO) 
och vise ordförande i styrelsen innehar samma befattning inom nämnden. 

Nämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med detta 
reglemente (4 §). 

§ 2 Krisledningsnämndens behörighet 
Krisledningsnämnden äger beslut om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild, enligt 4 kap. 
3 § i ovanstående lag. 

§ 3 Beslut om att aktivera och avaktivera krisledningsnämnd 
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordföranden bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Samråd skall dock ske med 
kommundirektör och säkerhetssamordnare alternativt tjänsteman i beredskap eller motsvarande. 

Anser krisledningsnämnden att förutsättningar för dess verksamhet inte längre föreligger beslutar 
nämnden att den skall träda ur funktion. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse äger besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall 
upphöra. 

De verksamhetsområden krisledningsnämnden övertagit återgår härigenom till ordinarie nämnd. 

§ 4  Övertagande av verksamhetsområden från övriga nämnder 
När nämnden trätt i funktion får den besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders 
verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den inträffade 
händelsens art och omfattning. 

Ett sådant beslut skall omgående delges berörd nämnd. De händelser som kan hanteras inom 
ordinarie organisation ska således hanteras i denna och får inte övertas. 

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de verksamhetsområden som 
nämnden övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
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§ 5 Anmälningsskyldighet 
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige-
sammanträde. 

§ 6 Behov av brådskande nämndbeslut 
Ordföranden eller, om denne har förhinder, förste eller andre vice ordförande får besluta å 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Beslutet skall snarast anmälas till nämnden. 

§ 7 Krisledningsnämndens arbetsformer 
Är vid sammanträde varken ordföranden, vice ordföranden eller andre vice ordföranden närvarande, 
får nämnden utse ordföranden för detta tillfälle. 

Kommundirektören ska tillse att sekreterare finns disponibel för nämnden. Vid kommundirektörs 
förfall väljer krisledningsnämnden tillfällig mötessekreterare.
 
§ 8 Kallelse 
Kallelse till sammanträde skall utfärdas skriftligen och, om inte något ärende fordrar skyndsammare 
handläggning tillställas ledamöter och ersättare fyra dagar före sammanträdet. Om möjligt skall 
kallelsen åtföljas av föredragningslista upptagande ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. 

§ 9 Förberedelser för verksamhet under höjdberedskap 
Under höjd beredskap verkar inte Krisledningsnämnden. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för 
ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva.


