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Beslutsunderlag för analys av nuläge
och omvärld 2021-2024 – Gata-park
verksamheten
1. Särskilda händelser
Kommunens gata/parkavdelning är en avdelning med en spridd och omfattande verksamhet.
Enkelt beskrivet består den av tre områden:
1. Trafik och myndighetsutövning
2. Gata
3. Park
Bemanningen på avdelningen gör den ytterst sårbar med få resurser att tillgå i förhållande till
uppdragets omfattning. Generellt kan man konstatera att förväntningarna är stora och
resurserna är små.
Trafik och myndighetsutövning
Lagstiftningskrav kopplade till trafik- och arbetsmiljölagstiftningen är en av de
arbetsuppgifter som svårligen kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Detta innefattar
utfärdande av LTF:er (lokala trafikföreskrifter), utfärdande av grävtillstånd med tillhörande
TA-planer (trafikanordningsplan) samt övrig upplåtelse av allmän platsmark. Till detta
kommer hanteringen av olika bidrag till enskild väg (vägsamfälligheter och vägföreningar).
Fordonsflytt har också en tendens att öka, även detta knutet till en lagstiftning där kommunen
har ett ansvar. Samtliga moment har en mycket omfattande administrativ hantering.
Gata
Skötsel och underhåll av kommunens vägar och gator och dess många olika moment är
mycket sårbar och här kommer även vinterväghållningen in som en osäkerhetsfaktor där
resurserna vid snö och halka är ytterst begränsade.
Resurser finns att tillgå till asfaltbeläggningar men en osäkerhetsfaktor är om dessa medel är
tillräckliga för att bromsa en försämrad standard på det kommunala vägnätet. En inventering
av asfaltbeläggningarna och dess standard är påbörjad, detta för få en klar bild över det behov
som finns samt vilka lämpliga åtgärder som kan utföras utifrån den budget som finns att tillgå.

Gatubelysningsnätet är nästa del som omgående behöver åtgärdas, ett eftersatt underhåll
under flera år har medfört att standarden på nätet har försämrats. Det samma gäller en
osäkerhet i eventuellt kommande energidrifts-höjningar.
Park
Parkdelen har även den en mängd olika moment som skall göras med små resurser. Andelen
gräsytor är stor och dess lokalisering på olika orter gör arbetet ineffektivt och tidskrävande.
Lekplatserna i kommunen (14 st) och dess ytor är i stort behov av underhållsåtgärder. En
inventering utifrån rådande lagstiftning är utförd och resurser för detta borde kunna hanteras
inom befintlig ram. Avdelningen ansvarar och sköter ca åtta mil vandringsled i kommunen,
Hallandsleden. Tillkommande parkytor kompenseras inte i organisationen vilket gör att
skötseln i övrigt försämras. Under senare år har bland annat Gästabudsparken,
Marknadsplatsen och Skateparken tillkommit som nya objekt och de nya områdena Vegas
Äng, Skravelsbo exploateringsområde och Parkstaden kommer att innebära en ökad
driftkostnad för enheten. Skötseln av Örnavallen är en mycket betungande del i arbetet som
påverkar enhetens effektivitet negativt.
Under senare år har problemet med invasiva växter blivit mer uppmärksammat och det finns
en förbudslista från EU men också andra arter som orsakar stora problem om de får växa fritt.
Exempel på invasiva arter är parkslide, skunkkalla, jätteloka. Invasiva arter hotar biologisk
mångfald, kan skada människors och djurs hälsa eller orsaka ekonomisk skada. Det är varje
markägares ansvar att bekämpa dessa på sin mark och flera av dessa arter förekommer på
kommunal mark. Bekämpning av invasiva arter kräver stora insatser i form av maskiner m.m.
vilket inte ryms inom nuvarande budget.

2. Förslag på åtgärder
1. Se över de administrativa rutinerna samt resurser för detta. Arbeta aktivt med införande av
e-tjänster, skapa tydliga rutiner för olika processer inom myndighetsutövningen. Översyn av
riktlinjer samt taxor för upplåtelser på allmänplatsmark behöver göras. Se över och vid behov
revidera villkoren för bidrag till det enskilda vägnätet. Enheten är mycket beroende av externa
entreprenader och hanterar ett flertal ramavtal som ska handlas upp och följas upp
regelbundet. Arbetet med upphandling är mycket resurskrävande.
2. Inventera det kommunala vägnätet avseende beläggningsstandaren, skapa en
beläggningsplan utifrån de behov som finns. Detta innebär med största sannolikhet att
ytterligare resurser behöver tillföras. Inventera hela det kommunala gatubelysningsnätets
samtliga delar och identifiera behovet av åtgärder. Behov av ökande medel för investeringar
och ökade driftkostnader i belysningsnätet är en nödvändighet för att få ett hållbart nät samt
att på sikt sänka el-förbrukningen och därmed kostnaderna. Arbeta fram en belysningsstrategi
innefattande en åtgärdsplan. Detta skall innefatta samtliga delar i belysningsnätet. En ökad
samverkan med ledningsägarna för att kunna planera de kommande samförläggningarna är
nödvändig.

3. Se över parkens olika arbetsmoment och påbörja arbetet med skötselplaner utifrån enhetens
uppdrag och våra resurser. I första hand ska enheten arbeta med de arbetsuppgifter som är
kopplade till parkavdelningens grunduppdrag och undvika att ta på sig arbeten som ligger
under annan förvaltnings ansvar. En handlingsplan för åtgärder på kommunens lekplatser.
Vandringsleder/Hallandsleden skulle kunna hanteras med hjälp av MP-huset samt
Friluftsfrämjandet, en överenskommelse med de olika parterna bör göras omgående. Att
rutinmässigt kompensera resursmässigt för tillkommande park/skötselytor.
Gata- och parkenheten behöver förstärkas med en anläggningsarbetare gata-park 100 % samt
en projektledare/utredare 50 % för att klara uppdraget och de nödvändiga åtgärder som
beskrivs enligt ovan. Kostnaden för en anläggningsarbetare gata/park heltid uppgår till 420
tkr/år och projektledare halvtid uppgår till 350 tkr/år. Gata- och parkenheten har möjlighet att
dela tjänst projektledare med VA- och renhållningsenheten. Vid nyrekrytering av gatu- och
parkchef blev löneläget högre än tidigare och med PO-pålägg är skillnaden 180 tkr. Totalt
begärs utökad ram gata-park med 950 tkr/år.

3. Konsekvensbeskrivning
1. Avseende myndighetsutövningen innebär det ytterst att kommunen inte på ett
tillfredsställande sätt kan följa den lagstiftning som finns. Det innebär bl.a att
polismyndigheten inte kan utföra sitt åtagande på ett sätt som gagnar Hyltebruks kommun. I
bidragsärenden enskilda vägar är den önskade handläggningstiden mycket svår att nå, risken
är påtaglig att arbeten på det enskilda vägnätet blir senarelagda och underhållet försämras. Det
samma gäller för hantering grävtillstånd samt övriga upplåtelser av allmänplatsmark, här är
risken uppenbar att tredje man drabbas om inte lagstiftningen följs.
2. Avseende beläggningsunderhållet är det av största vikt att få en tydlig bild över standarden
på det kommunala vägnätet, risken är annars att de vägar enheten är satt att förvalta försämras
ytterligare. När det gäller belysningsnätet behöver detta förnyas och förbättras, det gäller
samtliga delar i nätet. Det finns en stor besparingspotential i och med utbytet till LED-teknik,
en halvering av driftkostnaderna är ingen orimlighet med de nya tekniker som finns. Det
kommer dock att krävas investeringar för att uppnå denna effekt. En osäkerhetsfaktor är
kommande energiprishöjningar. Samma sak om standarden på belysningsnätet visar sig sämre
än befarat efter den kommande inventeringen.
3. Då en mängd olika arbetsmoment ingår och organisationen är sårbar måste enheten
fokusera på sitt grunduppdrag, att ta på sig uppdrag från annat håll är förödande för
gata/parkavdelningen uppdrag. Det är i huvudsak skötseln av Örnavallen som åsyftas, detta är
ett helt underfinansierat åtagande. Ytterligare ett problem är de tillkommande park/grönytor
som läggs på parkavdelningen att sköta, då det inte tillförs mer resurser för att klara även
dessa uppdrag. När det gäller lekplatserna så måste dessa åtgärdas enligt gällande lagstiftning,
konsekvensen kan bli att antalet lekplatser får minska och fokus läggas på ett fåtal som håller
en korrekt standard. Avseende maskinparken behöver denna att ses över och förbättras

ytterligare, inte minst för gräsklippningen som är en mycket betungande del. Enheten
gräsklipper i dag ca.140 000 m2 på sju olika platser runt om i kommunen. Här tillkommer
även skötsel av Örnavallen som påverkar enheten på ett negativt sätt utifrån de resurser som
finns att tillgå. Bekämpning av invasiva arter kan inte göras i den utsträckning som krävs.

