
Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr  Diarienr. Sida 
1(6) 

 
Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03  

  
 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03  

 

 Utskriftsdatum: 2011-12-29 

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid 
extraordinära händelser 

 
 
Innehåll 

1 Inledning............................................................................................................................................ 2 
1.1 Extraordinär händelse i fredstid ............................................................................................... 2 
1.2 Definition av extraordinär händelse ......................................................................................... 2 
1.3 Krisledningsnämnd..................................................................................................................... 2 

2 När krisledningsnämnden träder i funktion ............................................................................. 2 
3 Krisledningsnämndens mandat .................................................................................................. 3 
4 Begränsningar i befogenheten .................................................................................................... 3 
5 Analys, planering, utbildning och övning ................................................................................ 3 

5.1 Analys........................................................................................................................................... 3 
5.2 Planering...................................................................................................................................... 3 
5.3 Utbildning/Övning ....................................................................................................................... 3 

6 Regional tjänstemannaledning.................................................................................................... 3 
7 Larmrutiner ....................................................................................................................................... 4 
8 Krisledningsnämndens verksamhet .......................................................................................... 4 
9 Rapportering .................................................................................................................................... 5 
10 Upphävande av krisledningsnämndens verksamhet .......................................................... 5 
11 Bistånd mellan landsting och kommuner samt stöd .......................................................... 5 

11.1 Bistånd mellan kommuner och landsting.............................................................................. 5 
11.2 Stöd till enskilda........................................................................................................................ 5 

12 Tystnadsplikt.................................................................................................................................. 5 
13 Exempel på tillfällen då krisledningsnämnden kan träda i funktion ............................... 5 
 



Dokumentnamn  
 Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser 
 

Sida 
2 (6) 

 Dokument ID  
  

Revisionsnr:  Diarienr:  

 

 Utskriftsdatum: 2011-12-29 

1 Inledning 

1.1 Extraordinär händelse i fredstid 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap. 
 
Lagen gäller från den 1 september 2006 och utgör en del av samhällets krishanteringssystem 
och kräver att en krisledningsnämnd fullgör de uppgifter som definieras som extraordinär 
händelse i landstinget. 
 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i 
sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 
 
1.2 Definition av extraordinär händelse 

Med extraordinär händelse avses i denna lag en 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 av en kommun eller ett landsting. 
 
Det som skiljer extraordinära händelser från andra händelser är den stora omfattningen och att 
händelseförloppet är snabbt och svårt att överblicka och kräver snabba beslut. 
 
För att lagen ska aktualiseras krävs händelser av avsevärd omfattning och som avviker från 
det normala. Flertalet störningar av mer normal omfattning skall kunna hanteras inom den 
befintliga katastrofberedskapen. 
 
De flesta händelser, även om de är störande och kommer plötsligt, bör inte betraktas som 
extraordinära händelser. Vad som är en extraordinär händelse går emellertid inte att på 
förhand definiera utan måste avgöras från en helhetsbedömning i det enskilda fallet. 
 
1.3 Krisledningsnämnd 

I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid, krisledningsnämnd. Landstingsstyrelsen utgör tillika 
krisledningsnämnd för Landstinget Gävleborg. 
 
Krisledningsnämnden träder i funktion som nämnd först i samband med en extraordinär 
händelse efter beslut av ordförande eller vice ordförande för krisledningsnämnden. 
 
2 När krisledningsnämnden träder i funktion 

Ordförande eller vid dennes förhinder vice ordförande bedömer när en extraordinär händelse 
är av den digniteten att nämnden bör träda i funktion. Ordförande eller vid dennes förhinder 
vice ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut skall snarast anmälas till nämnden. Vid fall då 
varken ordförande eller vice ordförande går att nå skall krisledningsnämnden sammanträda på 
enskild ledamots önskan. 
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3 Krisledningsnämndens mandat 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområdet 
från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  
 
Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden 
skall träda i funktion.  
 
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall snarast anmälas till nämnden. 
Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe. 
 
Ordförande eller vice ordförande, i samarbete med landstinget regionala katastrofledning, 
ansvarar för information till media. 
 
4 Begränsningar i befogenheten 

Krisledningsnämnden har inte rätt att fatta beslut som rör landstingsfullmäktiges uppgifter 
enligt kap 3 § 9 i kommunallagen. 
 
5 Analys, planering, utbildning och övning 

5.1 Analys 

Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 
 
5.2 Planering 

Kommuner och landsting skall med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod, fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. 
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter 
om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av extraordinära händelser. 
 
5.3 Utbildning/Övning 

Krisledningsnämndens förmåga att kunna lösa sina uppgifter vid en extraordinär händelse 
skall upprätthållas genom fortlöpande information, utbildning och övning. 
 
6 Regional tjänstemannaledning 

Landstingsdirektören har ansvaret för att det finns erforderligt tjänstemannastöd som 
organiseras i en stabsfunktion till nämnden. 
 
Den regionala tjänstemannaledningen ska bestå av: 
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- Landstingsdirektör 
- Kanslidirektör 
- Ekonomidirektör 
- Samordningsdirektör  
- Kommunikationsdirektör 
- Administrativ assistent  
 
Till ledningsorganisationen kan landstingdirektören adjungera personal från olika 
samverkansområden och efter behov beroende på typ av händelse, t. ex personalchef, 
landstingsjurist och landstingsdirektörsrådgivare. 
 
Den regionala tjänstemannaledningen inkallas av ordförande i krisledningsnämnden när en 
extraordinär händelse har drabbat Landstinget Gävleborg. Uppgiften blir att genomföra 
landstingsövergripande beslut.  
 
Den regionala tjänstemannaledningen skall kunna fungera som stab till krisledningsnämnden i 
lägen där krisledningsnämnden utgör den normativa ledningen. 
 
Den regionala tjänstemannaledningen och krisledningsnämnden samlas på Ledningskontoret, 
Rektorsgatan 1. Det kan senare bli nödvändigt att flytta någon från ledningen till 
länsstyrelsens ledningscentral eller till den regionala katastrofledningens lokaler. 
 
7 Larmrutiner 

Larm till krisledningsnämnden kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av händelse som 
inträffar. 
 
Landstingsdirektören är länken till krisledningsnämnden. Vid landstingsdirektörens frånvaro 
tf landstingsdirektör. Larm om allvarlig händelse kan komma från: 
- TIB, tjänsteman i beredskap 
- Smittskyddsläkaren/Smittskyddsinstitutet 
 
Ordföranden eller vice ordföranden bedömer om landstinget behöver betrakta händelsen som 
en extraordinär händelse och därmed aktivera krisledningsnämnden. 
 
8 Krisledningsnämndens verksamhet 

Krisledningsnämnden skall kunna organiseras och börja verka inom tre timmar efter beslut.  
 
Krisledningsnämnden skall kunna verka under en längre tid, dock minst en vecka. 
 
Om krisledningsnämnden trätt i funktion och fattat beslut skall dessa beslut anmälas till 
landstingsfullmäktige vid nästkommande möte. Syftet är primärt att fullmäktige skall få 
information fortlöpande om pågående aktiviteter. 
 
Landstingsfullmäktige kan besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 
Regelns syfte är bland annat att skapa en yttersta spärr mot att nämnden missbrukar sina 
befogenheter. För att kunna fatta ett sådant beslut är det nödvändigt att fullmäktige har 
tillgång till riktig och relevant information. 
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9 Rapportering 

Nämndens ordförande ansvarar för information till landstingsfullmäktige. 
 
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 
Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna. 
 
Landstinget skall vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen 
bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den 
förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 
 
10 Upphävande av krisledningsnämndens verksamhet 

När förhållandena medger skall krisledningsnämnden besluta att uppgifter som övertagits från 
annan nämnd återgår till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut kan även fattas av 
landstingsfullmäktige. 
 
11 Bistånd mellan landsting och kommuner samt stöd 
till enskilda 

11.1 Bistånd mellan kommuner och landsting 

Krisledningsnämnden har rätt att på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting 
som drabbas av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommuner eller 
landsting rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. 
 
11.2 Stöd till enskilda 

Krisledningsnämnden har rätt att vid en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat 
ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 
 
12 Tystnadsplikt 

Vid eventuellt utlämnande av information från krisledningsnämnden gäller den sekretess som 
skulle ha gällt i den ordinarie verksamheten. 
 
13 Exempel på tillfällen då krisledningsnämnden kan träda i funktion 
När händelsen är så stor att länsstyrelsen tagit över ansvaret för räddningsinsatsen och när den 
i betydande grad innefattar landstingets verksamhet. 
 
När omfattande samverkan med andra landsting och andra myndigheter är nödvändig. (Den 
regionala katastrofledningen kan samverka utan krisledningsnämnd). 
 
När samverkan behövs inom eller utom landstinget, exempelvis vid en kärnkraftsolycka, stora 
kemiska olyckor eller olyckor med långvarig räddningsinsats. 
 
När stora delar av landstingets sjukvård blir involverad och behöver en övergripande 
normativ/strategisk ledning. 
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Vid stora driftsstörningar inom den tekniska försörjningen i samhället, som får eller kan få 
stora konsekvenser för sjukvården under lång tid. 
 
Vid händelser som kan få stora ekonomiska konsekvenser eller där det krävs resursplanering 
på längre sikt. 
 
Vid allvarlig smitta och där stora delar av länets invånare är drabbade. 
 
Vid hot om sabotage eller terrordåd mot landstinget. 
 
När stort samverkande informationsbehov finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


