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Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Reglemente för gemensam krisledningsnämnd 
Karlstads, Forshaga, Grums, Hammarö, Kils och Munkfors kommuner ingår från och 
med den 1 januari 2016 i Karlstadsregionens krisledningsnämnd för samverkan inför och 
vid extraordinära händelser, som inrättades den 1 juni 2006. 

Karlstads kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Karlstads 
kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett 
mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

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

Krisledningsnämndens uppgifter 
1 §  Nämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag 
ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. Nämnden 
träder i funktion först i samband med den extraordinära händelsen. 
 
2 §  Nämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunerna i den utsträckning 
som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 
omfattning. I övrigt ska nämnden dessutom se till att kommunfullmäktige i 
berörda kommuner inför varje ny mandatperiod får förslag till plan för hur 
respektive kommun ska hantera extraordinära händelser. 
 
3 §  Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de gemen-
samma mål och riktlinjer som kommunfullmäktigeförsamlingarna har bestämt, 
de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta 
reglemente. Nämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktige-
sammanträde i berörda kommuner. 
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Krisledningsnämndens arbetsformer 
Sammansättning 
4 §  Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Karlstads 
kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Forshaga, Grums, Hammarö, 
Kils och Munkfors kommuner utser vardera två ledamöter och två ersättare.  
 
Av kommunallagen följer att Karlstads kommun ska utse ordförande och vice 
ordförande.  
 
5 §  Vid nämndens sammanträden bör cheferna för de kommuner som ingår i 
nämnden, räddningschefen vid Karlstadsregionens räddningstjänstförbund och 
de tjänstemän som kommuncheferna föreslår vara närvarande med rätt att delta 
i överläggningarna. 
 

Ersättarnas tjänstgöring 
6 §  Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna ska tjänstgöra enligt följande tjänstgöringsordning: 

Vid ledamots förfall ska denne ersättas med 

- i första hand en ersättare från samma kommun; 

- i andra hand en ersättare från en annan kommun. 

 

När ersättare sätts in ska det ske med tillämpning av den tjänstgöringsordning som gäller 
inom Karlstads kommun. 

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

Tjänstgörande ersättare har företräde framför ersättare som senare inställer sig under ett 
pågående sammanträde, även om den senare skulle ha bättre rätt enligt 
tjänstgöringsordningen ovan. 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 

7 §  En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare företrädande annat parti och annan kommun trätt in. 

 

Inkallande av ersättare 
8 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta i den ordning som nämnden bestämmer.  
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Ersättare för ordföranden 
9 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan 
ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör 
som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 

Sammanträden 
Tidpunkt 

10 §  Nämnden ska träda i funktion i samband med den extraordinära händelsen. 
Nämnden ska också sammanträda för att fullgöra sådan nämndens uppgift som inte har 
samband med en specifik extraordinär händelse. Ordföranden i nämnden eller, om hon 
eller han har förhinder, vice ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att 
nämnden ska träda i funktion. 

 

Kallelse 

11 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

Sammanträde på distans 

12 §  Nämnden 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska snarast möjligt anmäla detta till nämndens 
ordförande. Nämndens ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
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Justering och anslag av protokoll 
13 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. 
Anslagstiden räknas efter dagen för det sist anslagna protokollet. 
Stadssekretariatet vid kommunledningskontoret i Karlstads kommun har ansvar 
för att kontrollera när nämndens protokoll anslagits på de olika anslagstavlorna. 
 

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

Delgivning 
15 §  Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören eller 
annan anställd vid kommunledningskontoret i Karlstads kommun, som 
nämnden bestämmer.  
  

Undertecknande av handlingar 
16 §  Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av berörd tjänsteman.. 
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
Revision 
17 §  Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna 
Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors. Frågan om ansvarsfrihet för 
nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de samverkande kommunerna 
Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors. 

 

Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt personen i fråga som vid vägrad 
ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 

 

_______________________ 
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