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Samhällsplaneringsnämnden 2013-11-12 § 89
Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i
brådskande ärenden
Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lägga delgivningarna och delegationsbesluten till handlingarna.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Delegationsbeslut
Dnr.

Del. Nr

Delegation

Delegat

Beslutsdatum

13SPN/0051

Samråd med Lantmäteriet

2013-10-17

13SPN/0051

Samråd med Lantmäteriet

2013-08-22

13SPN/0051

Lokal trafikföreskrift om
ändamålsplats på Bagarvägen

2013-10-15

Delgivningar







Detaljplanelista för oktober.
Protokollsutdrag KOFN 2013-09-24 § 50.
Protokollsutdrag KOFN 2013-09-24 § 49.
Information till SKL om kommunernas åtgärder i samband med
Arbetsmiljöverkets tillsyn av slamhämtning.
Beslut att lyfta ur fastigheten Strömma 1:104 från detaljplan S4B,
beslutsdatum 2013-10-13.

Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna i samhällsplaneringsnämnden lämnar följande
protokollsanteckning:
”Vi socialdemokrater lämnar denna protokollsanteckning med anledning av
Arbetsmiljöverkets informationsskrivelse REM2013/106387 som delgavs
nämnden. Vi vill fästa uppmärksamhet på några specifika delar av
skrivelsen.
Vi vill också se denna information i relation till den information som
kommunen delgivit hushållen. Bakgrunden är att Värmdö kommun agerat
felaktigt utifrån tidigare information och ställningstagande från
Arbetsmiljöverket. Kommunen, och de av kommunen upphandlade
entreprenörerna har lagt över sitt ansvar på den enskilda husägaren som man
krävt ska införskaffa och hantera egna avloppsslangar i trädgården. Tredje
man har drabbats av ett ansvar som tydligt definierats vara kommunens och
arbetsgivarens. Arbetsmiljöverket å sin sida har generaliserat information
istället för att utgå från fall till fall. Exempelvis har man uttryckt en riktlinje
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att ingen slangdragning som utförs får vara över 10 meter trots att den
kritiska belastningen kan uppstå först vid 20 meter beroende på
förutsättningar, allt enligt samma skrivelse.
Den nu aktuella skrivelsen sägs ha som syfte att klargöra sakläget. I det
perspektivet är den inledande definitionen intressant ”slamhämtning i
otillgänglig och svårframkomlig terräng”. Denna beskrivning för inte direkt
tankar till en helt vanlig villaträdgård i Värmdö.
I det andra stycket tydliggör Arbetsmiljöverket att man nu insett att
arbetsgivarna inte tagit sitt ansvar utan att informationen drabbat tredje man,
hushållen. Givet att kommunala beslut om avgifter/taxor är väl grundade har
Arbetsmiljöverket inget mandat att ha synpunkt på dessa. Tvärtom kan en
differentierad taxa anses vara grunden för att arbetsgivaren ska ta ett större
ansvar avseende bemanning eller teknisk lösning i linje med
Arbetsmiljöverkets direktiv. Men det är otillfredsställande att förvaltningen
vid sammanträdet inte kan redogöra för hur detta är konstruerat, vad avser
den extra avgift hushållen betalt för slangdragning över 10 meter.
Sammanfattningsvis är det viktigaste med brevet, inte att de ändrar riktlinjen
om exakt 10 meter utan att man fortsatt, med all önskvärd tydlighet,
definierar kommunens och arbetsgivarens ansvar.
Brevet bör ligga till grund för en omedelbar justering av kommunens
information till hushållen då flera redan idag lidit ekonomisk skada.”
Sändlista

SBK
_____________________________________________________________
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