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Inledande bestämmelser
Krisledningsnämnden ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. I den del det inte är
särskilt reglerat i detta reglemente gäller därutöver vad som föreskrivs i ”Reglemente med allmänna
bestämmelser för Täby kommuns nämnder”.

Ansvarsområde och uppgifter
1 § Nämnden är krisledningsnämnd enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
2 § Krisledningsnämnden är det ledande politiska organet om kommunen drabbas av en extraordinär
händelse i fredstid.
En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala. Den innebär en
allvarlig störning och överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt
kräver skyndsamma insatser av kommunen.
3 § Nämnden har vid en extraordinär händelse rätt att överta hela eller delar av andra nämnders
verksamhetsområden, befogenheter och beslutsrätt i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till händelsens art och omfattning.
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Kommunstyrelsen får besluta, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den
extraordinära händelsen inte längre behövs, att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett
sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie
nämnd. Ett beslut om att krisledningsnämnden ska upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige.

Ordförandens uppgifter
4 § Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden
ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske.
Ordförande i krisledningsnämnden beslutar i varje enskilt fall, på vilket sätt nämnden ska inkallas till
sammanträde eller annan uppgift.
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
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Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe eller, om båda har förhinder,
träder andre vice ordföranden in i deras ställe.

Rapporteringsskyldighet
5 § Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
Anmälan av beslut ska innehålla datum för nämndens/delegatens beslut, vilka beslut som fattas och
anledningen till beslutet. Nämnden ska se till att uppdraget utförs i enlighet med lag om kommuners
och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Personuppgiftsansvar
6 § Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet.
Krisledningsnämnden har samma dataskyddsombud som utsetts för kommunstyrelsen.

Processbehörighet
7 § Kommunstyrelsen för krisledningsnämndens talan i alla mål och ärenden som rör nämndens
verksamhetsområde, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan författning eller
beslut av fullmäktige.
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