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Postadress Besöksadress Telefon Org. nummer E-post  
SRMH, Täby Kommun 
18380 Täby 

Kemistvägen 8 2 tr 08-578 663 00 212000-0118 miljokontoret@srmh.se 

 

Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 
2023-01-23 

Dnr: SRMH-2023-118.1141 2023-02-08 

Revidering av delegationsordning för Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

1. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta 
föreslagen revidering av punkt L.6.1 i Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds delegationsordning daterad den 23 januari 2023. 

2. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att den 
reviderade delegationsordningen ska gälla från och med den 20 februari 
2023. 

Sammanfattning 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds delegationsordning är en 
förteckning över ärendetyper där nämnden delegerat beslutanderätten till enskild 
förtroendevald eller tjänsteman vid nämndens förvaltning. 

Livsmedelsverket har beslutat om en ny föreskrift om dricksvatten (SLVFS 
2022:12) vilket innebär att punkt L.6.1 i nämndens delegationsordning behöver 
revideras. 

Beskrivning av ärendet  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds delegationsordning är en 
förteckning över ärendetyper där nämnden delegerat beslutanderätten till enskild 
förtroendevald eller tjänsteman vid nämndens förvaltning. 
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Nu gällande delegationsordning har antagits av Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd den 19 september 2022. 

Eftersom Livsmedelsverket beslutat om en ny föreskrift om dricksvatten (SLVFS 
2022:12) behöver punkt L.6.1 i nämndens delegationsordning revideras. Ny 
lydelse för punkten föreslås vara enligt Tabell 1 nedan. 

L.6 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2022:12) 
L.6.1 Besluta att fastställa faroanalys samt 

undersökningsprogram och 

dess parametrar, provtagningspunkter 

och frekvensen av A- respektive 

B-undersökning. 

15 och 21 §§ 
SLVFS 

2022:12 

Handläggare 

Tabell 1. Förslag på ny punkt L.6.1 i SRMH:s delegationsordning 

Kontorets bedömning 

Syftet med delegering av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
beslutanderätt är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden för att möjliggöra 
en effektivare förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare 
handläggningstider. Beslut som fattas på delegation anmäls alltid på 
nästkommande sammanträde. 

Föreslagen revidering följer tidigare delegationsrätt inom området. Revideringen 
är nödvändig för att handläggare inom dricksvattenområdet ska kunna fatta 
nödvändiga beslut att fastställa faroanalys och undersökningsprogram. 

Lagstöd 

Enligt 6 kap 37 § Kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt presidiet, 
ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 
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Bilaga 
- Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds delegationsordning, 

beslutad den 19 september 2022. 

 

Expedieras 
- Simon Bergroth, bitr. miljö- och hälsoskyddschef  
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