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Samhällsbyggnadsnämnden
2016 SBN0212

Uppdrag från KF i och med REP 2018-2021
I och med kommunfullmäktiges REP beslut i juni fick samhällsbyggnadsnämnden tre uppdrag
som skulle redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 10 oktober 2017.
Att 2018 öppna dagcentralerna i Unnaryd, Hyltebruk och Torup under en tesperiod för två år
(2018- 2019). Samt att i samarbete med arbets- och näringslivsnämnden och
omsorgsnämnden skapa möjligheter för social samvaro i samband med dagcentralernas
öppettider. Nämnden ska återkomma med en målnivå för perioden till kommunstyrelsens
arbetsutskott senast den 10 oktober 2017.
- Målet är att det ska vara ekonomisk bärighet i öppnandet av dagcentralerna
Att återkomma i samband med justeringstillfället hur resandeutvecklingen ser ut när det gäller
färdtjänsten i kommunen. Redovisningen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott
senast 10 oktober 2017.
- Samhällsbyggnadsnämnden begär en utökning med 250 tkr i extra medel för att
bekosta färdtjänsten. Utifrån Hallandstrafikens resestatistik så är trenden att resandet
ökar med färdtjänsten, se bilaga.
Ta fram mätbara mål för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden målen ska redovisas senast 10 oktober 2017 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
200 000 kr (2018) för projektanställd för att se över upplåtelseavtal/arrendeavtal
- En ettårig projektanställning kommer att tillsätta under september månad. Syftet med
projektet är att skapa en god ordning på Kommunens arrendeavtal samt att uppfylla
revisionens önskemål.
-

Resultatet av de extra medel för en projektanställning gällande översyn arrendeavtal
kommer att mätas genom stickprovskontroller på arrendeavtalen utifrån revisionens
rekommendationer.

250 000 kr (2018-2019) för miljö- och hälsoinspektör
- Upplevd minskad arbetsbelastning för miljö- och hälsoinspektörerna
- Följa upp om tillsynsplanen efterlevts under 2018
- Att inventering har genomförts på de enskilda avloppen motsvarande 0,3% tjänst.
370 000 kr (2018-2019) för att öppna dagcentralerna på helgerna i Hyltebruk, Unnaryd och
Torup, se ovan.
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1 800 000 kr för fri kollektivtrafik för samtliga mellan 7-19 år (Hallandstrafikens fritidskort
med utökad giltighet under loven)
- Ta fram statistik på hur många som har ett kort och hur många som nyttjar det. (med
förutsättning att denna statistik är tillgänglig hos Hallandstrafiken.
- Målet är att det ska vara ekonomisk bärighet i verksamheten.
1 000 000 kr för "matmiljonen"
- Målet är att öka andelen ekologisk mat från idag 20% till 50%.
50 000 kr för samfällda vägar
- Målet är att ge möjlighet till förbättring av samfällda vägar i Kommunen.
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