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Vad är ett reglemente? 
Ett reglemente är ett dokument som anger vilka uppgifter och verksamhetsområden 

som en nämnd, inklusive kommunstyrelsen, ansvarar för. Alla reglementen antas av 

kommunfullmäktige, som därigenom delegerar ansvar och befogenheter till 

nämndorganisationen. 

Reglementet är ett viktigt dokument i den kommunala styrkedjan då det utgör 

grunden för respektive nämnds befogenheter och ansvar. Som dokument tjänar 

därmed varje reglemente som ett gränsdragningsdokument för såväl tjänstepersoner 

som förtroendevalda i den kommunala organisationen. 

Varje reglemente inleds med så kallade portalparagrafer, vilka är de samma för 

samtliga nämnder. 
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Krisledningsnämndens uppgifter 
Följande fyra grundläggande och vägledande principer kopplade till 

krisledningsnämndens verksamhet och arbetsformer ska ses som portalparagrafer. 

Dessa är desamma för samtliga nämnder i Vadstena kommun. Krisledningsnämnden 

ska: 

 skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet, insyn och inflytande 

 utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och mot diskriminering 

 bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle 

 vid beslut och utövande av styrelsens uppdrag värna ett helhetsperspektiv. 

Ledningsansvar vid extraordinära händelser i fredstid 
Krisledningsnämndens roll är att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i 

fredstid enligt lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) (LEH). 

En extraordinär händelse definieras som 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 en 

region. 

Det gemensamma för sådana händelser är att de ligger mellan normaltillstånd och 

höjd beredskap. Med extraordinär händelse avses inte en enskild händelse som en 

olycka, ett sabotage etcetera. Det som avses är i stället sådana händelser eller skeenden 

som får till följd att det bland annat uppstår allvarliga störningar i samhället och som 

kräver samordning mellan flera olika myndigheter och organ. 

Det är ordföranden, eller vid dennes frånvaro vice ordföranden, i nämnden som 

bedömer när en extraordinär händelse gör att nämnden behöver träda i funktion. 

1 § Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter under extraordinära 

händelser i fredstid, i enlighet med LEH. Ansvaret innebär att nämnden vid en 

extraordinär händelse ska samordna övriga nämnders verksamhet. Nämnden ska 

också samordna den interna och externa informationen för den verksamhet som den 

har tagit över och som är kopplat till den aktuella händelsen. 

2 § Krisledningsnämnden kan från övriga nämnder begära in de yttranden och 

upplysningar som behövs för att fullgöra sina uppgifter. 

3 § Krisledningsnämnden ska rapportera sina beslut samt sammanställning av 

inträffade händelser och vidtagna åtgärder till kommunfullmäktige. Rapportering ska 

under extraordinär händelse ske fortlöpande, i samband med varje 

kommunfullmäktigesammanträde. 

4 § Om krisledningsnämnden beslutar att överta ansvaret för hela eller delar av 

verksamhetsområden från en annan nämnd ska beslutet omgående meddelas den 
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nämnd som berörs. Nämnden ska om möjligt före beslutet samråda med berörd 

nämnd. 

 


