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Riktlinjer för park- och grönyteskötsel i Bjuvs kommun

Syfte
Riktlinjerna syftar till att reglera arbetet med planering, beställning och utförande av kommunens park- och grönytor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en skötselplan, se bilaga 1. Skötselplanen har utarbetats i syfte att precisera kvalitetskrav och
skötselmetoder för att medarbetare inom driftsenheten ska få ökad klarhet kring de uppgifter som ska utföras samt vilken kvalitet som är avsedd
att uppnås. En skötselplan med precisa kvalitetskrav kan utgöra en viktig förutsättning för en konstruktiv samverkan mellan ledning och
medarbetare. Skötselplanen har samtidigt utarbetats för att kunna läsas tillsammans med kartläggningen och digitaliseringen av Bjuvs kommuns
grönområden. Tillsammans ska dessa två verktyg ligga till grund för en bedömning och beskrivning av det arbete som skall utföras som
skötselmoment för att på så sätt upprätthålla ett angivet uttryck för varje objekt/yta.
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Skötselplanens främsta syfte är att ligga till grund för kartläggningen och digitaliseringen av Bjuvs kommuns grönområden i programvaran
Geosecma for Arcgis – Park och grönyta. Detta dokument framarbetas således i ett projekt som ska utmynna i en tvådelad men samtidigt samlad
bild med kvalitetskrav och skötselmetoder för kommunens gröna områden. Kvalitetskraven är i detta skede inte fastslagna för alla tänkbara
objekt- och ytklassificeringar utan bör lämpligen revideras kontinuerligt vartannat år. Kvalitetskraven utgörs förvisso, fastställda eller ej, av mer
bestämd karaktär än kommande kommunomfattande kartmaterial. Ett kartmaterial som är och kommer att betraktas som levande handlingar och
som därmed kontinuerligt kommer förändras i takt med utemiljöns och verksamhetens förändringar såsom nyplanteringar, exploatering av
kommunal mark, etcetera.

Mål
Målsättningen är att Bjuvs kommun skall erbjuda välskötta, attraktiva och upplevelserika parker, grönområden och lekplatser för såväl
kommuninvånare som besökare. Tydliga kvalitetskrav och skötselmetoder är ett redskap för att detta skall kunna uppnås. I likhet med vad som
tidigare nämnts utgör tydliga kvalitetskrav och skötselmetoder ett redskap vars syfte är att åstadkomma en ökad klarhet inom organisationen.
Därtill bör även skötselplanen ses som ett redskap som syftar till att ge ökad tydlighet gentemot organisationens omvärld.

Revidering
Skötselplan och kartmaterial ska revideras vartannat år.
Bilagor:
Bilaga 1: Skötselplan - Kvalitetskrav och vägledande skötselmetoder för Bjuvs kommuns grönytor
Bilaga 2: Kartmaterial kommer att biläggas.

