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Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om 800 tkr i utökad driftbudget för att stärka
bemanningen inom gata- och parkenheten.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontorets gata- och parkenhet har ett omfattande uppdrag men nuvarande
bemanning är inte tillräcklig för att klara uppdraget. Uppdraget omfattar förutom det arbete
som utförs i den offentliga miljön i form av gräsklippning, snöröjning, avhjälpande av
felanmälan osv. också myndighetsutövning, trafikfrågor, upphandling m.m. Bemanningen
utgörs idag av enhetschef 1,0 tjänst, projektledare 0,5 tjänst, gruppledare 1,0 tjänst (arbetar
tillika i driften), parkarbetare 2,0 tjänst samt fordonssamordnare 1,0 tjänst – totalt 5,5 tjänster.
Dock frångår 0,8 tjänst parkarbetare för arbete på Örnvallen för Hyltebostäders räkning.
Enheten har haft omfattande korttidsfrånvaro och sedan hösten 2021 även långtidsfrånvaro på
enhetschefsrollen. Frånvaron bottnat i arbetsmiljöproblem som i första hand kan kopplas till
stress på grund av den sårbara organisationen med få medarbetare och ett omfattande
uppdrag. Läget är djupt oroande och samhällsbyggnadskontoret ser att bemanningen måste
öka om enheten ska ha en chans att klara sitt uppdrag och erbjuda sina anställda en god
arbetsmiljö.
Kommunen är i ett expansivt läge med flera detaljplaner och exploateringsprojekt på gång.
Gata- och parkenheten är en viktig part i genomförandet av dessa projekt och oftast utmynnar
de dessutom i områden/allmän platsmark som ska hanteras löpande inom driften. Under åren
har det tillkommit driftprojekt som ett resultat av olika investeringsprojekt men utan att det
har tillförts medel till driften. Några av de större projekten som har medfört merkostnader är
t.ex. Skateparken, Vegas Äng och Gästabudsparken.
Det finns också ett stort intresse från medborgare och besökare att den offentliga miljön är
inbjudande och att parker, lekplatser, badplatser m.m. sköts, utvecklas och hålls fina.
Samhällsbyggnadskontoret anhåller mot bakgrund av ovanstående att driftbudgeten för gataoch parkenheten utökas med 800 000 kronor/år för att anställa en parkarbetare till och utökad
tjänsten som projektledare från halv- till heltidstjänst.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Begäran medel gata-parkenheten
Bilaga - Beskrivning gata- och park
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om 800 tkr i utökad driftbudget för att stärka
bemanningen inom gata- och parkenheten.
Yrkande
Malin Thydén-Kärrman yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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