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Reglemente för krisledningsnämnden i Burlövs kommun 
2019–2022
Antaget av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 92
Träder i kraft 2019-01-01

1 §
Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse.

En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av kommunen.

2 §
Krisledningsnämndens ledamöter utgörs av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt 
respektive facknämnds ordförande och vid dennes förhinder den vice ordförande som tjänstgör 
som ordförande i facknämnden. Krisledningsnämndens ersättare utgörs av ersättarna i kommun-
styrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämndens presidium utgörs av kommunstyrelsens presidium.

3 §
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordföranden, bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion. Om varken ordföranden eller 
en vice ordförande kan sammankalla nämnden kan det beslutet fattas av den till åldern äldste leda-
moten. Om ordföranden och de vice ordförandena är förhindrade att fullgöra uppdraget en längre 
tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ord-
förandens samtliga uppgifter.

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes 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 §
Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nämnd/nämnder.

Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifi-
ka händelsens art och omfattning.

Krisledningsnämndens beslut ska omedelbart tillställas berörd nämnd och - om möjligt - ska dess-
förinnan krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds ordförande tillfälle att yttre sig.

Så snart förhållanden medger detta ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämn-
den övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.
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5 §
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen kan alltid besluta att de uppgifter som krislednings-
nämnden har övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.

6 §
Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som befinns nödvändiga.

7 §
För krisledningsnämndens verksamhet i övrigt gäller lagen (2006:544) om kommuners och lands-
tings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och kommunalla-
gen (2017:725).
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