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§ 101 Dnr 2022-00296 
 
Policy - Sköts el av grönytor Karls koga kommun 
 
Sammanfattning av ärende t 
Samhällsbyggnadsnämnden har i reglementet från kommunfullmäktige 
bland annat ansvar för ”Nyanläggning och förvaltning av parker, 
planteringar, lekplatser och andra offentliga platser”. Syftet med Policy – 
Skötsel grönytor Karlskoga kommun - är att få en balans mellan 
förväntningar och realitet vad gäller kommunens grönytor utifrån behov, 
förutsättningar, budget, bemanning samt ambition. Kommunfullmäktige 
föreslås besluta om policyn 
 
Bes luts underlag 
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 15 mars 2022 § 21 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2022 
Policy – Skötsel grönyta Karlskoga kommun  
Bilaga A. Rapport Beräkningsmodell Grönytor/park 
Bilaga B. Skötselplan för grönytor  
Bilaga C. Beräkningsmodell för grönytor 
 
Kommuns tyre ls ens  bes lut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Policy – Skötsel grönyta Karlskoga kommun.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 21 Dnr 2022-00076  
 
Policy - Skötsel av grönytor Karlskoga kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har i reglementet från kommunfullmäktige 

bland annat ansvar för ”Nyanläggning och förvaltning av parker, 

planteringar, lekplatser och andra offentliga platser”.  

Syftet med Policy – Skötsel grönytor Karlskoga kommun - är att få en 

balans mellan förväntningar och realitet vad gäller kommunens grönytor 

utifrån behov, förutsättningar, budget, bemanning samt ambition. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om policyn. 

Hur underlagen tagits fram beskrivs i bilaga A: Rapport Beräknings-

modell Grönytor/park.  

Arbete med kommunens grönytor grundar sig i en skötselplan enligt 

Bilaga B: Skötselplan för grönytor. I denna beskrivs på vilket sätt de 

olika typerna av grönytor ska skötas vad gäller kvalitetsnivå och 

intensitet. Alla ytor av samma typ/art ska skötas på samma sätt. 

Skötselplanen fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden som en del av 

nämndens ansvar enligt beslut från kommunfullmäktige.  

För genomförandet enligt skötselplanen har en modell tagits fram för att 

kunna beräkna tidsåtgång och kostnader enligt Bilaga C: Beräknings-

modell för grönytor. Förvaltningschef beslutar om beräkningsmodellen 

och rapporterar beslutet till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Policyn berör främst Teknik och Fastighetsverksamhetens park- och 

verkstadsenhet inom Samhälle och Serviceförvaltningen. Många andra 

delar av kommunen berörs, då de är mottagare av det utförda arbetet. 

Både inom kommunal verksamhet samt på allmän plats. Även den 

politiska organisationen berörs då både ambition och budget är delar i 

policyn.  Park- och verkstadsenhet är den enhet som i första hand utför 

arbetet på kommunens grönytor.  

 

För att detta ska kunna vara applicerbart för hela kommunen har förslag 

till Policy – skötsel av grönytor Karlskoga kommun, tagits fram. 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om Policy – Skötsel grönyta 

Karlskoga kommun.  

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Policy – Skötsel 

grönytor Karlskoga kommun den 23 februari 2022 

Policy – Skötsel grönyta Karlskoga kommun   
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Bilagor:  

A. Rapport Beräkningsmodell Grönytor/park 

B. Skötselplan för grönytor  

Beräkningsmodell för grönytor  

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden antar skötselplan för grönytor enligt 

Bilaga B.  

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta Policy – Skötsel grönyta Karlskoga 

kommun.  

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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Anna-Lena Sandell 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Policy - skötsel av grönytor Karlskoga kommun 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har i reglementet från kommunfullmäktige 

bland annat ansvar för ”Nyanläggning och förvaltning av parker, 

planteringar, lekplatser och andra offentliga platser”.  

Syftet med Policy – Skötsel grönytor Karlskoga kommun - är att få en 

balans mellan förväntningar och realitet vad gäller kommunens grönytor 

utifrån behov, förutsättningar, budget, bemanning samt ambition. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om policyn. 

Hur underlagen tagits fram beskrivs i bilaga A: Rapport Beräknings-

modell Grönytor/park.  

Arbete med kommunens grönytor grundar sig i en skötselplan enligt 

Bilaga B: Skötselplan för grönytor. I denna beskrivs på vilket sätt de 

olika typerna av grönytor ska skötas vad gäller kvalitetsnivå och 

intensitet. Alla ytor av samma typ/art ska skötas på samma sätt. 

Skötselplanen fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden som en del av 

nämndens ansvar enligt beslut från kommunfullmäktige.  

För genomförandet enligt skötselplanen har en modell tagits fram för att 

kunna beräkna tidsåtgång och kostnader enligt Bilaga C: Beräknings-

modell för grönytor. Förvaltningschef beslutar om beräkningsmodellen 

och rapporterar beslutet till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Policyn berör främst Teknik och Fastighetsverksamhetens park- och 

verkstadsenhet inom Samhälle och Serviceförvaltningen. Många andra 

delar av kommunen berörs, då de är mottagare av det utförda arbetet. 

Både inom kommunal verksamhet samt på allmän plats. Även den 

politiska organisationen berörs då både ambition och budget är delar i 

policyn.  Park- och verkstadsenhet är den enhet som i första hand utför 

arbetet på kommunens grönytor.  

 

För att detta ska kunna vara applicerbart för hela kommunen har förslag 

till Policy – skötsel av grönytor Karlskoga kommun, tagits fram. 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta om Policy – Skötsel grönyta 

Karlskoga kommun.  

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Policy – Skötsel 

grönytor Karlskoga kommun den 23 februari 2022 

Policy – Skötsel grönyta Karlskoga kommun   

 



 

Tjänsteskrivelse 

2022-02-23 

2(2) 

SBN 2022-00076  

 

 

Bilagor:  

A. Rapport Beräkningsmodell Grönytor/park 

B. Skötselplan för grönytor  

C. Beräkningsmodell för grönytor  

 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar skötselplan för grönytor enligt 

Bilaga B.  

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta Policy – Skötsel grönyta Karlskoga 

kommun.  

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 
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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i 
vilken riktning kommunen är på väg.  

Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) samt vilka ekonomiska resurser som 
finns till verksamheternas förfogande. 

Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition 
i plan- och byggsammanhang eller annat.  

Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande 
principer.  

Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. 

Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor 

bör hanteras och genomföras. 
Diarienummer:: 2022-00786 

Ansvarig enhet: Parkenheten  
Samhälle och 

serviceförvaltningen  



 
 

 3 (4) 

Policy - Skötsel grönytor Karlskoga kommun 

 

Syfte 

Syfte med Policy – Skötsel grönyta Karlskoga kommun - är att få en balans mellan 

förväntningar och realitet vad gäller kommunens grönytor utifrån behov, förutsättningar, 

budget, bemanning samt ambition. 

 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden har i reglementet från kommunfullmäktige bland annat ansvar för 

”Nyanläggning och förvaltning av parker, planteringar, lekplatser och andra offentliga 

platser”.  

 
Skötselplan 
Arbete med kommunens grönytor grundar sig i en skötselplan (Skötselplan för grönytor). I 

denna beskrivs på vilket sätt de olika typerna av grönytor ska skötas vad gäller kvalitetsnivå 

och intensitet. Alla ytor av samma typ/art ska skötas på samma sätt. Skötselplanen fastställs 

av Samhällsbyggnadsnämnden som en del av del ansvar nämnden har.  

 

Beräkningsmodell 
För genomförandet enligt skötselplanen har det tagits fram en modell för att kunna beräkna 

tidsåtgång och kostnader (Beräkningsmodell för grönytor). Beräkning görs enligt 

självkostnadsprincip och effektivitet. Overheadkostnader är inte inkluderade utan endast 

personal- och maskinkostnader för det praktiska genomförandet, baserat på beräknad tidsåt-

gång. Förvaltningschef beslutar om beräkningsmodellen och rapporterar beslutet till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Budgetprocess 
Effekten av policyn och dess underliggande dokument hanteras årligen i kommunens budget-

process. Budgetbehovet är rörligt utifrån mängd och art av grönytor. Kommunens ambition 

påverkar inte skötselplanens eller beräkningsmodellens grundutformande men väl mängden 

och arten av grönytor. 

 

Revidering 
Revidering av de underliggande dokumenten ska ske vid behov och översyn ska ske minst 

vartannat år. Berörda verksamheter ska ha möjlighet att föra fram synpunkter på skötselpla-

nen, vilka ska tas i beaktande vid översyn och eventuell revidering. När revidering skett av 

skötselplanen ska kommunfullmäktige informeras om detta. 

Omfattning 

Policyn berör främst Teknik och Fastighetsverksamhetens park- och verkstadsenhet inom 

Samhälle och Serviceförvaltningen. Många andra delar av kommunen berörs, då de är 

mottagare av det utförda arbetet. Både inom kommunal verksamhet samt på allmän plats. 

Även den politiska organisationen berörs då både ambition och budget är delar i policyn.  

Park- och verkstadsenhet är den enhet som i första hand utför arbetet på kommunens 

grönytor.  
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Angränsande styrdokument 

Policyn grundar sig framför allt i en skötselplan och en beräkningsmodell. Dessa beslutas av 

Samhällsbyggnadsnämnden respektive Samhälle och Serviceförvaltningen och kan revideras 

oftare än själva policyn.  

 

 Skötselplan för grönytor - Fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 Beräkningsmodell för grönytor - Fastställs av förvaltningschef Samhälle och Service-

förvaltningen. 

 

Syfte 

Syfte med Policy – Skötsel grönyta Karlskoga kommun är att få en balans mellan 

förväntningar och realitet vad gäller kommunens grönytor utifrån behov, förutsättningar, 

budget, bemanning samt ambition. 

Ansvar för efterlevnad 

Ansvarig för efterlevnad och revidering av policyn är förvaltningschef för Samhälle och  

Serviceförvaltningen. 
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1. Bakgrund 

Verksamhetschef för teknik och fastighet fick i maj år 2021 i uppdrag av förvaltningschef att 

genomföra en genomlysning av områdena gata, park och växthus. Genomlysningen förväntas 

bidra till en ökad kvalitet, servicegrad samt att tjänster utförs på ett effektivt sätt. Som ett resultat 

av genomlysningen beslutades bland annat att en beräkningsmodell för kostnadsberäkning av 

grönytor skulle tas fram. Detta skulle ske genom ekonomresurs från kommunstyrelsens 

ledningskontor med stöd av enhetschef.  

2. Syfte och mål 

Vid genomlysningen under 2021 framkom bland annat att grunduppdraget inte är tydligt och att 

det finns behov av en skötselplan. En sådan har tagits fram och förväntas bidra till ett 

förtydligade och planering av grunduppdraget. Det blir också en väsentlig del för att kunna 

fastställa kostnadsbilden vid drift av grönytor. Vid genomlysningen framkom det också att 

budget för drift inte följer verksamhetens utveckling. Budget för drift vid nybyggnation behöver 

utvecklas så att underhåll och drift av nytillkomna ytor och vägar ingår i budget. 

 

Tydliga exempel finns där exempelvis ombyggnation av utemiljöer på fastighet inte lett till 

någon förändring i ekonomisk reglering mellan beställare och utförare. På många objekt finns 

inget underlag som ovan nämnt inget underlag som beskriver hur driftkostnad regleras. 

3. Omfattning 

I modellen har data insamlats och beräknats för samtliga återkommande åtgärder som genomförs 

i skötsel av park- och grönytor samt dess tillhörande markutrustning, växtlighet, dekoration och 

hårdgjorda ytor. Inför definition av en åtgärds avgränsning, tillvägagångssätt och riktlinjer har 

information och erfarenhet hämtats in från en mängd olika kommuner runt om landet. Det har 

sedan översatts och anpassats till Karlskoga kommuns förutsättningar och förväntningar, hela 

tiden med ett vedertaget branschminimum utifrån fackkunskap i botten.  

4. Avgränsningar 

I beräkningsmodellen och dess tillhörande dokument har vi inte beräknat tidsåtgång för s.k. 

”behovsåtgärder” som inte i förväg kan planeras för en återkommande intervall, samt mer 

omfattande skötselåtgärder som utförs med tillräckligt oregelbunden eller lång intervall för att 

inte på skäligt vis kunna ta med i en årsbudgetering. Exempel på detta är att vi inte kunnat ta 

höjd för bland annat nedfallna träd, skadegörelse, nedskräpning av omfattande karaktär (krossade 

flaskor, dumpning av avfall, omhändertagande av farligt avfall), påfyllnad och byte av sand i 

sandlådor, justering av plattläggning, omläggning av asfalt, specifika beställningar av olika 

åtgärder inför högtider och evenemang. 

 

Skötsel av tätortsnära skog har inte behandlats i detta dokument. 

 

Snöröjning och halkbekämpning har inte behandlats i detta dokument. Som dokumentet för 

beräkningsmodell beskrivit utförs detta under vintersäsongen där annars främst tid för huggning 

och röjning ligger. Dessa två åtgärder tillsammans utgör en totalsumma för den personal som 

arbetar vintertid där ingen separation av tidsåtgång gjorts mellan de två då fördelning ej går att 

förutse. På flera ställen finns en generell siffra föreslagen till stor del baserat på vilken breddgrad 

man befinner sig men detta kändes inte tillförlitligt nog att kunna applicera, speciellt med tanke 

på de vintrar vi haft tidigare år. 
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5. Modellen 

5.1 Underlag 

Den första och enskilt största delen i framtagandet av modellen bestod av datainsamling samt 

skapande av kartunderlag. Kartunderlaget har ritats i MyCarta utifrån drönartagna flygbilder, 

mätningar utförda i fält tillsammans med fältinventering och har även kunna grundats till stor del 

på sedan tidigare framtaget material från projektledare GIS på Gatu- och Trafikenheten. 

Arbetsmetoden med drönarflygning tillsammans med inmätning av vissa ytor och objekt har gett 

en stor noggrannhet i kartunderlaget. Det har möjliggjorts genom ett enormt välfungerande 

samarbete med kommunens egna mätningsingenjörer.  Detta har sedan kategoriserats enligt det 

system som tagits i skötselmanualen. 

 

Siffror för tidsåtgång har på ställen där det vart applicerbart kunna hämtas från redan tillgängliga 

skötselbeskrivningar för grönytor. Anledningen till att vi inte kunnat ta dessa rakt av på samtliga 

skötselkategorier är det faktum att man i eg. bostadsgårdar har en ambitionsnivå som inte är 

applicerbar på de enorma förhållandevis ytorna en kommun förvaltar. 

 

För skötselkategorier som inte gått att applicera från ovan nämnda källor har data samlats in  

själva. Detta till stor del genom att personal i parkenheten själva valt att ta tid på skötselåtgärder 

i digitala lösningar där detta direkt kan kopplas till ytan som åtgärd utförts på. Utöver detta har 

även många åtgärder kunnat tidsuppskattas med stor noggrannhet utifrån tidigare års planering 

och genomförande sett till personalantal. 

5.2 Transporttid 

Transporttid är baserat på rutter planerade i Google Maps där CF och Dalen tagits som 

utgångspunkt för samtliga objekt som personal på platserna bedömts transportera sig regelbundet 

till och från. 

5.3 Maskinkostnader 

Siffror för detta kompletteras med allt eftersom data för detta insamlats. Vår förhoppning för 

detta var att kunna få applicerbara siffror direkt från tillverkarna men detta har inte vart fallet, 

vilket medfört att vi måste samla in denna data och sammanställa kostnad själva. Siffran för 

maskinkostnad ska innehålla bränsleförbrukning, slitagedelar, kostnad för service, avskrivning. 

5.4  Effektiv veckoarbetstid 

Behovet av att separera den ”effektiva” arbetstiden under en dag/vecka uppstod då vi behövde 

beräkna hur stor del av arbetsdagen som siffror för tidsåtgång var applicerbar. Då vi har en siffra 

för exempelvis gräsklippning som är direkt baserad på att gräsklipparen faktiskt klipper gräs blev 

det oerhört missvisande att försöka räkna på en 8 timmars arbetsdag trots att detta är vad som är 

schemalagt. För att få så rättvisande effektiv arbetstid som möjligt under varje given dag har 

tidsåtgång för transport till och från raster samt dagsstart och avslut, underhåll av utrustning och 

maskiner, APT- och driftmöten, omklädning samt tid där vi behövt ta höjd för diverse 

administrativa arbetsuppgifter som kan förekomma samt avstämningar och genomgångar med 

arbetsledning subtraherats från dagens totala arbetstid för att på så vis renodla siffran som är 

beräkningsbar för effektivt arbete. 

 

Detta har separerats på två kategorier, där även den ena separerats på tid på året, för att få så stor 

rättvishet i den årliga effektiva arbetstiden som möjligt baserat på enskilda personer inom 

personalens huvudsakliga arbetsuppgifter. 
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5.5 Personalkostnader 

Personalkostnaderna baseras på den framtagna veckoarbetstiden. En faktisk genomsnittslön för 

medarbetarna (maskinförare och parkarbetare) på enheten tas fram genom kommunens 

systemverktyg och sätts in i ekonomiavdelningens mall för taxor och timpenningar, 

interndebitering. I denna ingår lön, lönebikostnader såsom semesterersättning och po-pålägg, 

dock inga overhead- eller administrativa kostnader. 

5.6 Årsplanering 

Bifogad årsplanering är en generalisering baserad på tidigare års arbetsplanering. Den kan 

komma att förändras till stor del utifrån gällande behov av åtgärd och skall enbart ses som ett 

exempel snarare än riktlinje i detta fall. 

6. Implementering 

Nedanstående kommer från genomlysning som genomförts i höstas: 

 

Flera olika moment i dagsläget påverkar medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa samt kvalitet på 

utfört arbete. Upplevelsen av personalbrist och bristande planering samt dålig kommunikation 

är sådant som skapar stress och känsla av otillräcklighet för uppdragen. En rekommendation är 

därför att en plan för implementering av skötselplan tas fram så att den omsätts till daglig drift. 

 

Förslaget är att gradvis implementera denna skötselplan på objekt som ställs i ordning. Vid 

nyetablering eller återtagande av områden kan denna modell antas oavkortat utifrån den 

färdigställda ytan förutsatt att driftkostnadseffekten återspeglas i lagd budget för verksamheten. 

Samtliga objekt som idag håller en god standard kan modellen väljas att appliceras på. 

 

Detta bör nämnas är med förutsättningen att det personalunderskott som påvisats i parkenheten 

regleras i första hand. Detta då det är svårt, trots att driftkostnadseffekten tas höjd för, att 

överhuvudtaget ta in ”nya” objekt i en verksamhet som är så kraftigt påverkad av 

personalunderskott. Risken är att områden som inte skötselmanualen ännu applicerats på blir än 

mer lidande än vad de är idag.  

 

Parallellt med detta sker även implementering av detta ihop med Fastighetsavdelningen för att 

det ska kunna ligga till grund även i deras dialog och samarbete med berörda parter. 

7. Resurser/ekonomi 

När samtliga parametrar i modellen läggs samman fås en kostnad fram, baserad främst på 

tidsbehov, personalkostnad och maskinkostnad. När beräkningen gjorts på samtliga 

arbetsuppgifter och aktuella grönytor fås en totalbild fram över förvaltningens behov av resurser. 

Om behovet och resurserna inte matchar varandra måste åtgärder vidtas. Om ambitionen ligger 

kvar och allt ska utföras enligt plan behöver resurser tillföras.  

 

Om detta inte är möjligt måste omställning av ytor ske så att de blir mindre resurskrävande. 

Detta görs i samverkan med berörda parter. Beslut om förändring fattas slutgiltigt av 

samhällsbyggnadsnämnden då det faller in under kriterierna omfattning och kvalitet som enligt 

Kommunallagen 6 kap 38 § inte får delegeras till annan. 
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8. Beslutsgång enligt styrmodell 

Kommunfullmäktige i Karlskoga beslutar om Policy – Skötsel av grönyta Karlskoga 

kommun vars syfte är att få en balans mellan förväntningar och realitet vad gäller 

kommunens grönytor utifrån behov, förutsättningar, budget, bemanning samt ambition.  

 

Arbetet med kommunens grönytor kommer grunda sig i en skötselplan (Skötselplan för 

grönytor). I denna beskrivs på vilket sätt de olika typerna av grönytor ska skötas vad gäller 

kvalitetsnivå och intensitet. Alla ytor av samma typ/art ska skötas på samma sätt. Skötselplan 

för grönytor, fastställs av samhällsbyggnadsnämnden som i reglementet från 

kommunfullmäktige bl.a. har fått ansvar för ”Nyanläggning och förvaltning av parker, 

planteringar, lekplatser och andra offentliga platser”.  

 

För genomförandet enligt skötselplan för grönytor har det tagits fram en modell för att kunna 

beräkna tidsåtgång och kostnader (Beräkningsmodell för grönytor). Beräkning görs enligt 

självkostnadsprincip och effektivitet. Overheadkostnader är inte inkluderade utan endast 

personal- och maskinkostnader för det praktiska genomförandet baserat på beräknad 

tidsåtgång. Beräkningsmodell för grönytor beslutas av förvaltningschef för samhälle och 

serviceförvaltningen och beslutet rapporteras som delegationsbeslut till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Effekten av policyn och dess underliggande dokument hanteras årligen i kommunens 

budgetprocess. Budgetbehovet är rörligt utifrån mängd och art av grönytor. Kommunens 

ambition påverkar inte skötselplan för grönytor s eller beräkningsmodellens 

grundutformande men väl mängden och arten av grönytor. 

 

Revidering av de underliggande dokumenten ska ske vid behov och översyn ska ske minst 

vartannat år. Berörda verksamheter ska ha möjlighet att föra fram synpunkter på skötselplan 

för grönytor, vilka ska tas i beaktande vid översyn och eventuell revidering. När revidering 

skett av skötselplan för grönytor ska kommunfullmäktige informeras om detta. 

 

 

Karlskoga 2022-03-08 

 

Christian Lekberg 

Samordnare Park  

 

Ingrid Björklund 

Projektledare Grönytor och park 

 

Anna-Lena Sandell 

Ekonom 
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GRÄS 
G1 BRUKSGRÄSMATTA  
Definition: Kännetecknas av gräsytor i parker, bostadsområden, sportanläggningar och 

skolor vars huvudsakliga syfte och funktion är att skapa utrymme för lek, 
sport och rekreation. Denna kategori innefattar inte fotbollsplaner (spelytor) 
som innefattas av föreningslivets högre standard. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga synliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och tas bort. 

1 gång/år, klart 
senast innan 1/5 

Renhållning Samtliga synliga grenar, främmande föremål och skräp tas 
bort. 

1 gång/vecka, 
enligt städschema 

Gräsklippning Gräset klipps med lämplig maskin. Där det finns 
blomsterlökar ska bladverket först få vissna ned innan de 
klipps bort med gräsklippare. Arbetets utförande och 
tidsintervall kan anpassas efter rådande årstid och 
väderlek.  

Var 10:e dag, 
under perioden 
v.15-40 
 

Putsning Putsning utförs i samband med 1:a klippningen och utförs 
sedan vartannat klipptillfälle. Gräset putsas på ställen där 
gräsklipparen inte kommer åt. Exempelvis vid stängsel, 
träd, markutrustning och fasad. Arbetets utförande och 
tidsintervall kan anpassas efter rådande årstid och 
väderlek. 

Vartannat 
klipptillfälle under 
perioden v.15-40 

Lövklippning Löven klipps successivt under hösten. Utförs minst 2 
gånger med jämn fördelning under perioden. 
 

Utförs under 
perioden v.40-46 

Lövhantering Stora mängder löv tas bort för kompostering. 
Löv sprids ut i gräsytan och finfördelas med gräsklippare. 
Alternativt blåses löven vidare ut intilliggande grönyta för 
förmultning. Utförs när huvuddelen av löven har fallit. 

Utförs löpande 
under perioden 
v.40-46 

Tillsyn Kontroll av skador och krypningreferens sker löpande under 
arbetets gång och rapporteras till arbetsledare. 

Löpande under 
hela året 

Lagning Skadade gräsytor lagas. Utförs med jordförbättring och 
reparationssådd och prioriteras beroende på hur synlig 
skadan är. 

Behov avgörs av 
arbetsledare 

Vattning Skadade ytor bevattnas med spridare. Vattning av 
gräsmatta utförs normalt inte. 

Behov avgörs av 
arbetsledare 

Kantskärning Kantskärning utförs för att se till att gräset inte växer ut 
över intilliggande ytor. Allt bortskuret fraktas bort. 

Behov avgörs av 
arbetsledare 
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G2 HÖGVUXET GRÄS 
Definition: Kännetecknas av gräsytor vid rest- och sidoytor samt kullar och slänter. Ytan 

sköts om med förhållandevis liten resursinsats främst för att behålla 
områdets öppna karaktär och hålla ytorna fria från sly. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar som påverkar slaghackning, 
främmande föremål och skräp samlas ihop och tas 
bort innan perioden för slaghackning börjar. 

1 gång/år, klart senast 
1/5 
 

Renhållning Samtliga grenar som påverkar slaghackning, 
främmande föremål och skräp samlas ihop och tas 
bort. 

Vid behov 

Slaghackning Gräset slås med lämpligt redskap och lämnas sedan 
kvar. Efter arbetet ska gräset ha en övre höjd på ca 10 
cm över mark. Där det finns blomsterlökar ska 
bladverket först få vissna ned innan de klipps bort. 
Arbetets utförande och tidsintervall kan anpassas 
efter rådande årstid och väderlek. 

1-2 gånger/år, under 
perioden v.20-46 

Tillsyn Området ses över i samband med slaghackning för att 
upptäcka krypning och platser som kan 
återtas/förhindras från igenväxt. Rapporteras till 
arbetsledare.  

I samband med 
slaghackning 

Putsning Grästrimning och slyröjning på platser där slaghacken 
inte kommit åt för att förhindra igenväxt. Exempelvis 
runt träd, markutrustning och i kanter mot skogsbryn. 

Vid behov, efter att 
ytan blivit slagen 
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G3 ÄNG  
Definition: Ängen är en yta med högvuxet gräs och örter vars syfte är att gynna flora och 

insektsfauna. Den har stor betydelse för att främja den biologiska 
mångfalden även i stadsmiljö. Ytorna sköts om för att säkerställa en 
naturliknande artsammansättning och rik blomning. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar som påverkar slåtter, främmande 
föremål och skräp samlas ihop och tas bort. 

1 gång per år, klart 
senast 1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och tas bort. 

Vid behov 

Slåtter Gräset slås med klippande eller skärande redskap 
och lämnas sedan att torka i en vecka innan det körs 
bort. Arbetet anpassas efter rådande väderlek och 
utförs helst under första hälften av perioden. 

1 gång per år, under 
perioden v.30-36 

Tillsyn Området besiktas årligen av biolog eller arbetsledare 
för att upptäcka invasiva arter, ogräs, 
trädgårdsväxter, igenväxning och missgynnande 
artfördelning. 

1 gång/år, klart senast 
v.29 

Bekämpning Bekämpningsåtgärd som utförs enligt samråd med 
biolog. Avser bekämpningsåtgärder för invasiva 
arter, ogräs, igenväxning och trädgårdsväxter. 

Vid behov, efter 
samråd med biolog 
och arbetsledare 

Markblottning Blottläggning av sydligt solexponerad mark. Vid behov, efter 
samråd med biolog 
och arbetsledare 

Sådd/Plantering Stödsådd eller hjälpplantering av positiva 
indikatorarter. Utförs efter samråd med biolog om 
missgynnande artfördelning upptäckts. 

Vid behov, efter 
samråd med biolog 
och arbetsledare 

Bränning Ytan bränns för att avlägsna gammal växtlighet. 
Utförs i samråd med biolog. 

Vid behov, efter 
samråd med biolog 
och arbetsledare 
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BUSKAR OCH HÄCKAR 
B1 PRYDNADSBUSKAGE 
Definition: Friväxande buskage som är avsett att ha höga prydnadsvärden, vars syfte är lä, 

dekoration eller rumsavgränsning. Buskaget har estetiskt tilltalande värden så som 
blomning, höstfärg eller tilltalande form och skötsel görs för att främja dessa 
egenskaper. De kan stå ensamma, växa i grupp eller växa i yttäckande buskage. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga löv, synliga grenar, främmande föremål och 
skräp samlas ihop och tas bort. 

1 gång/år, klart senast 
1/5 

Renhållning Samtliga synliga grenar, främmande föremål och 
skräp samlas ihop och tas bort enligt löpande 
städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Ogräsbekämpning Ogräs och ung sly av för buskaget främmande art tas 
bort från växtområdet enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogräsart.  
Närmast stammar används ej redskap som kan skada 
barken och det ytliga rotsystemet. Arbetets 
tidsintervall anpassas efter rådande väderlek. 

4 gånger/år, under 
perioden v.16-42, 
anpassas efter behov 

Beskärning – 
Underhåll 

Arbetet ska utföras för att buskaget på lång sikt ska 
kunna behålla sin karaktär och form.  
Underhållsbeskärning och tidpunkten för detta inom 
perioderna avgörs utifrån artspecifika 
rekommendationer. Även sjuka, döda och avbrutna 
grenar tas bort. Allt klippt växtmaterial fraktas bort 
enligt gällande rutin. 

1 gång/år, under 
perioderna januari till 
mars, juli till augusti 
eller november till 
december. 
(v 1-12, 27-38, 44-52) 

Gallring Gallring för att ta bort sjuka, döda, gamla och 
felväxta grenar. 

Var 5:e år 

Gödsling Gödslas med godkänd gödsel, enl. lista. 1 gång/år, klart senast 
innan v.20 

Höststädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. Löv hanteras inom 
ytan. 

Klart senast 15/11 

Tillsyn Buskagets kondition kontrolleras för att i god tid 
upptäcka sjukdomar och skadedjur. I kontrollen 
ingår även jordmån och marktäckning. 

I samband med 
ogräsrensning 

Beskärning –  
Funktion 

Sikt- och framkomlighetsbeskärning för att uppfylla 
gällande krav. Allt klippt växtmaterial fraktas bort 
enligt gällande rutin. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Växtkomplettering Sjuka och döda individer tas bort och ersätts med 
nytt växtmaterial.  

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Jordkomplettering Ogräsfri jord läggs på ca 10 cm tjockt. Val av jord 
anpassas efter artspecifika rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Marktäckning Barkmull eller täckbark läggs på ca 5-10 cm tjockt. 
Val av material anpassas efter artspecifika 
rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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B2 BRUKSBUSKAGE  
Definition: Kännetecknas av friväxande buskar som används för att sluta, fylla ut och 

täcka ytan samt för lä, rumsavgränsning och lek. Buskagets funktion är dess 
främsta syfte och kan även vara en viktig biotop för fågel- och insektsfauna.  
Kan stå ensamma, växa i grupp eller växa i yttäckande buskage. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och fraktas bort. 

1 gång/år, senast klart 
innan 1/5 

Renhållning Samtliga synliga främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. 

1 gång/vecka enligt 
löpande städschema 

Ogräsbekämpning Ogräs och ung sly av för buskaget främmande art tas 
bort från växtområdet enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogräsart.  
Närmast stammar används inte redskap som riskerar 
att skada barken. 

2 gånger/år, anpassas 
utifrån behov 

Beskärning – 
Underhåll 

Arbetet ska utföras för att buskaget på lång sikt ska 
kunna behålla sin karaktär och form.  
Underhållsbeskärning och tidpunkten för detta inom 
perioderna avgörs utifrån artspecifika 
rekommendationer. Allt klippt växtmaterial fraktas 
bort enligt gällande rutin. 

1 gång/år, under 
perioderna januari till 
mars, juli till 
september eller 
november till 
december. 
(v 1-12, 27-38, 44-52) 

Gallring Gallring för att ta bort sjuka, döda, gamla och 
felväxta grenar. 

Var 5:e år 

Höststädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. Löv hanteras inom 
ytan. 

Klart senast 15/11 

Tillsyn Buskagets kondition kontrolleras för att i god tid 
upptäcka sjukdomar, skadedjur och risker. 

I samband med 
ogräsrensning 

Beskärning –  
Funktion 

Sikt- och framkomlighetsbeskärning för att uppfylla 
gällande krav. Allt klippt växtmaterial fraktas bort 
enligt gällande rutin. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Växtkomplettering Sjuka och döda individer och partier tas bort och 
ersätts med nytt växtmaterial. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Jordkomplettering Ogräsfri jord läggs på ca 10 cm tjockt. Val av jord 
anpassas efter artspecifika rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Marktäckning Barkmull eller täckbark läggs på ca 5-10 cm tjockt. 
Val av material anpassas efter artspecifika 
rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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B3 KLIPPT HÄCK  
Definition: Kännetecknas av buskar i högst 2 rader i bredd. Häckens huvudsakliga syfte 

är att rumsavgränsa eller för att rama in. Klippt häck sköts om med relativt 
hög intensitet för att behålla en speciell form. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och tas bort. 

1 gång/år, klart senast 
1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och tas bort enligt löpande städschema. 

1 gång/år, enligt 
löpande städschema 

Klippning –  
Underhåll 

Beskärning för att behålla häckens form och 
funktion. Arbetet utförs i enlighet med artspecifika 
rekommendationer och föreskriven instruktion. Allt 
klippt material fraktas bort. 

1-2 gånger/år, under 
perioden v.25-35 

Gallring Gallring för att ta bort sjuka, döda, gamla och 
felväxta grenar. 

Var 5:e år 

Ogräsbekämpning Ogräs och ung sly av för buskaget främmande art tas 
bort från växtområdet enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogräsart. 
Närmast stammar används inte redskap som kan 
skada barken och det ytliga rotsystemet. Arbetets 
tidsintervall anpassas efter rådande väderlek. 

4 gånger/år, under 
perioden v.16-42 

Gödsling Gödslas med godkänd gödsel, enl. lista.  1 gång/år, klart senast 
innan v.20 

Tillsyn Häckens kondition kontrolleras för att i god tid 
upptäcka sjukdomar och skadedjur. I kontrollen 
ingår även jordmån och marktäckning. 

I samband med 
ogräsrensning 

Beskärning –  
Funktion 

Sikt- och framkomlighetsbeskärning för att uppfylla 
gällande krav. Allt klippt växtmaterial fraktas bort 
enligt gällande rutin. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Höststädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. Löv hanteras inom 
ytan. 

Klart senast 15/11 

Växtkomplettering Sjuka och döda individer tas bort och ersätts med 
nytt växtmaterial.  

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Jordkomplettering Ogräsfri jord läggs på ca 10 cm tjockt. Val av jord 
anpassas efter artspecifika rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Marktäckning Barkmull eller täckbark läggs på ca 5-10 cm tjockt. 
Val av material anpassas efter artspecifika 
rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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B4 FRIVÄXANDE HÄCK  
Definition: Kännetecknas av buskar i högst 2 rader i bredd. Häckens huvudsakliga syfte 

är att rumsavgränsa eller som inramning. Friväxande häck sköts om för att 
främja artens naturliga utseende och form. 

Yta: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och tas bort. 

1 gång/år, klart senast 
1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och tas bort enligt löpande städschema. 

1 gång/år, enligt 
löpande städschema 

Klippning –  
Underhåll 

Gallring utförs för att behålla häckens form och 
funktion. Arbetet utförs i enlighet med artspecifika 
rekommendationer och föreskriven instruktion. Allt 
klippt material fraktas bort. 

1 gång/år, under 
perioderna januari till 
mars, juli till 
september eller 
november till 
december. 
(v 1-12, 27-38, 44-52) 

Gallring Gallring för att ta bort sjuka, döda, gamla och 
felväxta grenar. 

Var 5:e år 

Höststädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. Löv hanteras inom 
ytan. 

Klart senast 15/11 

Ogräsbekämpning Ogräs och ung sly av för buskaget främmande art tas 
bort från växtområdet enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogräsart. 
Närmast stammar används inte redskap som kan 
skada barken och det ytliga rotsystemet. Arbetets 
tidsintervall anpassas efter rådande väderlek. 

4 gånger/år, under 
perioden v.16-42 

Gödsling Gödslas med godkänd gödsel, enl. lista.  1 gång/år, klart senast 
innan v.20 

Tillsyn Häckens kondition kontrolleras för att i god tid 
upptäcka sjukdomar och skadedjur. I kontrollen 
ingår även jordmån och marktäckning. 

I samband med 
ogräsrensning 

Beskärning –  
Funktion 

Sikt- och framkomlighetsbeskärning för att uppfylla 
gällande krav. Allt klippt växtmaterial fraktas bort 
enligt gällande rutin. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Växtkomplettering Sjuka och döda individer tas bort och ersätts med 
nytt växtmaterial.  

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Jordkomplettering Ogräsfri jord läggs på ca 10 cm tjockt. Val av jord 
anpassas efter artspecifika rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Marktäckning Barkmull eller täckbark läggs på ca 5-10 cm tjockt. 
Val av material anpassas efter artspecifika 
rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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Gallring en femtedel 

RABATTER 
R1 ETTÅRIG RABATT  
Definition: Säsongsplanterade växter i anläggningar med karaktärsskapande 

skönhetsvärden. Rabatternas utformning och sammansättning förnyas 
årligen. Rabatterna ska hålla ett högt prydnadsvärde och växtmaterialet har 
valts för att ge ett attraktivt intryck under en viss årstid. Växterna kan även 
vara viktiga för insektsfauna. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och tas bort. 

1 gång/år, klart senast 
innan vårplantering 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och tas bort enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Jordkomplettering 
och -förbättring 

Jordkomplettering med ändamålsenlig jord utförs i 
samband med respektive säsongsplantering.  

Minst 2 gånger/år, och 
på hösten vid behov  

Plantering Plantering efter framtagna planteringsmallar utifrån 
säsong. Planteringsperiod anpassas efter rådande 
väderlek. 

3 gånger/år, v.15-16, 
v.23-25 och v.38-40 

Bevattning Ytorna bevattnas med antingen droppbevattning 
eller för hand från koppling i mark eller fordon 
avsett för vattentransport. Arbetets utförande och 
intervall anpassas utifrån rådande väderlek. 

Löpande vid behov 
under perioden v.14-
42 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort manuellt från växtområdet och från 
fogar på kantstöd enligt bekämpningsanvisningar för 
varje enskild ogrästyp. 

Löpande vid 
bevattning, anpassas 
efter behov 

Putsning och 
skötsel 
 

Arbetet ska utföras för att ta bort vissna blommor, 
döda växtdelar och innefattar även viss nedklippning 
efter blomning enligt artspecifika instruktioner. Allt 
klippt växtmaterial fraktas bort enligt gällande rutin. 

Löpande under 
perioden, intervallen 
avgörs av växtart och 
väderlek 

Gödsling Stödgödsling med godkänd gödsel, enl. lista.  1 gång/år, klart senast 
innan v.20 

Höststädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. Löv hanteras inom 
ytan. 

Klart senast 15/11 

Tillsyn Växternas kondition kontrolleras för att upptäcka 
sjukdomar, skadedjur och skadegörelse, även för att 
upptäcka behov av andra stödåtgärder. 

Löpande under 
perioden v.14-42 i 
samband med 
bevattning 

Växtkomplettering Sjuka och döda individer tas bort, ersätts om möjligt 
med nytt växtmaterial.  

Vid behov  
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R2 FLERÅRIG BLOMSTERLÖKSPLANTERING  
Definition: Kännetecknas av blomsterlökar som är planterade i gräsmatta/grönytor. 

Planteringen övergår efter blomning till antingen bruksgräsmatta eller 
högvuxen gräsyta. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och tas bort. 

1 gång/år, klart senast 
v.10 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och tas bort. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Gödsling Gödsling sker under varje enskild blomningstid enligt 
artspecifika instruktioner. 

1 gånger/år, under 
perioden v.10-23 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort manuellt från växtområdet enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogrästyp. 

1 gång per år under 
perioden v.14-16 

Höststädning Faller in under bruksgräsmattans alt. högvuxen 
gräsytas lövhantering 

Klart senast 15/11 

Tillsyn Växternas kondition kontrolleras för att upptäcka 
sjukdomar, skadedjur och skadegörelse. Även 
upptäcka behov för andra stödåtgärder. 

Löpande under 
perioden v.10-18 

Växtkomplettering Sjuka och döda individer tas bort och ersätts om 
möjligt med nytt växtmaterial. Plantering sker under 
hösten. 

Vid behov, under 
perioden v.36-44  
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R3 PERENNRABATT  
Definition: Kännetecknas av fleråriga växter i anläggningar med karaktärsskapande 

skönhetsvärden. Rabatterna ska hålla ett högt prydnadsvärde och 
växtmaterialet har valts för att ge variation i blomning och bladverk under 
hela växtsäsongen. Innefattar även olika perennmattor. Växterna kan även 
vara viktiga för insektsfauna. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och tas bort. 

1 gång/år, klart senast 
1/5 

Renhållning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och tas bort enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Gödsling Stödgödsling med godkänd gödsel, enl. lista. 1 gång/år, klart senast 
innan v.20 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort manuellt från växtområdet och från 
fogar på kantstöd enligt bekämpningsanvisningar för 
varje enskild ogrästyp. 

4 ggr per år under 
perioden v.16-42, 
anpassas efter behov 

Putsning/skötsel 
 

Arbetet ska utföras för att ta bort vissna blommor, 
döda växtdelar och innefattar även viss nedklippning 
efter blomning enligt artspecifika instruktioner. Allt 
klippt växtmaterial fraktas bort enligt gällande rutin. 

Löpande under 
växtsäsong, intervallen 
avgörs av växtart och 
väderlek 

Höststädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. Löv hanteras inom 
ytan. 

Klart senast 15/11 

Tillsyn Växternas kondition kontrolleras för att upptäcka 
sjukdomar, skadedjur och skadegörelse. Även 
upptäcka behov för andra stödåtgärder. 

I samband med 
ogräsrensning 

Växtkomplettering Sjuka och döda individer tas bort och ersätts om 
möjligt med nytt växtmaterial.  

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Jordkomplettering 
och -förbättring 

Jordkomplettering och gödsling utförs enligt 
artspecifika rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Bevattning Ytorna bevattnas med antingen droppbevattning 
eller för hand från koppling i mark eller fordon 
avsett för vattentransport. Arbetets utförande och 
intervall anpassas utifrån rådande väderlek. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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R4 ROSPLANTERINGAR 
Definition: Kännetecknas av planteringar av rosor i anläggningar med karaktärsskapande 

skönhetsvärden. Rosorna har valts för olika estetiskt tilltalande värden så 
som blomning, doft eller ett speciellt utseende. Rosorna kan även vara viktiga 
för insekts- och fågelfauna.  

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga synliga grenar, främmande föremål och 
skräp samlas ihop och tas bort. 

1 gång/år, klart senast 
1/5 

Renhållning Samtliga synliga grenar, främmande föremål och 
skräp samlas ihop och tas bort enligt löpande 
städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort manuellt från växtområdet och från 
fogar på kantstöd enligt bekämpningsanvisningar för 
varje enskild ogrästyp. Närmast stammar används 
inte redskap som kan skada barken och det ytliga 
rotsystemet. Arbetets tidsintervall anpassas efter 
rådande väderlek. 

4 ggr per år under 
perioden v.16-42, 
anpassas efter behov 

Beskärning – 
Underhåll 

Arbetet ska utföras för att buskaget på lång sikt ska 
kunna behålla sin karaktär och form.  
Underhållsbeskärning avgörs utifrån artspecifika 
rekommendationer och efter samråd med 
arbetsledare. Även torra och döda grenar tas bort. 
Allt klippt växtmaterial fraktas bort enligt gällande 
rutin. 

1 gång per år 

Gödsling Gödslas med godkänd gödsel, enl. lista. 1 gång/år, klart senast 
innan v.20 

Höststädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. Löv hanteras inom 
ytan. 

Klart senast 15/11 

Tillsyn Växternas kondition kontrolleras för att upptäcka 
sjukdomar, skadedjur och skadegörelse. Även 
upptäcka behov för andra stödåtgärder. 

I samband med 
ogräsbekämpning 

Växtkomplettering Sjuka och döda individer tas bort och ersätts med 
nytt växtmaterial.  

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare  

Jordkomplettering Jordkomplettering avgörs utifrån artspecifika 
rekommendationer och efter samråd med 
arbetsledare. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Marktäckning Val av material anpassas efter artspecifika 
rekommendationer. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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R5 PLANTERINGSKÄRL  
Definition: Ej markbundna planteringskärl med främst säsongsplanterade växter. 

Utformning och sammansättning förnyas årligen. Planteringskärlen ska hålla 
ett högt prydnadsvärde och växtmaterialet har valts för att ge ett attraktivt 
intryck under en viss årstid. Växterna kan även vara viktiga för insektsfauna. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och tas bort. 

1 gång/år, klart senast 
1/5 

Renhållning Samtliga synliga grenar, främmande föremål och 
skräp samlas ihop och tas bort enligt löpande 
städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Rengöring Kärlet spolas av och eventuellt bearbetas med 
lämpligt redskap. 

1 gång/år, innan första 
utplantering 

Jordkomplettering 
och -förbättring 

Jordkomplettering utförs i samband med respektive 
säsongsplantering. 

Minst 2 gånger/år, och 
på hösten vid behov  

Plantering Plantering efter framtagna planteringsmallar utifrån 
säsong. Planteringsperiod anpassas efter rådande 
väderlek. 

3 gånger/år, v.15-16, 
v.23-25 och v.38-40 

Utkörning Ej stationära färdigplanterade planteringskärl körs ut 
och ställs på plats i samband med utplantering av 
perenner. Kan anpassas utifrån rådande väderlek. 

Klart senast v.16 

Bevattning Kärlen bevattnas för hand från koppling i mark eller 
fordon avsett för vattentransport. Vattentankar fylls 
på i de kärl de finns. Arbetets utförande och intervall 
anpassas utifrån rådande väderlek. 

Löpande under 
perioden v.14-42 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort manuellt från växtområdet enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogrästyp. 

Vid behov, i samband 
med bevattning 

Putsning/skötsel 
 

Arbetet ska utföras för att ta bort vissna blommor, 
döda växtdelar och innefattar även viss nedklippning 
efter blomning enligt artspecifika instruktioner. Allt 
klippt växtmaterial fraktas bort enligt gällande rutin. 

Vid behov, i samband 
med bevattning 

Inkörning Ej stationära planteringskärl hämtas in för 
vinterförvaring. 

Klart senast v.44 

Höststädning Samtliga grenar, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. Löv hanteras inom 
ytan. 

Klart senast 15/11 

Tillsyn Växternas kondition kontrolleras för att i god tid 
upptäcka sjukdomar, skadedjur och skadegörelse. 
Även upptäcka behov för andra stödåtgärder. I 
denna kontroll ingår även att säkerställa kärlets 
skick, form och funktion. 

I samband med 
bevattning 

Gödsling Gödslas med godkänd gödsel, enl. lista. Vid plantering 

Växtkomplettering Sjuka och döda individer tas bort och ersätts om 
möjligt med nytt växtmaterial.  

Vid behov  
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TRÄD 
T1 GATUTRÄD  
Definition: Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som gator och torg. Gatuträdens 

syfte är främst att förbättra lokalklimatet i gatumiljön genom exempelvis 
skuggning, vattenhantering och luftrening samt även för att mjuka upp och 
rama in det offentliga rummet. De agerar grön korridor för insekter och 
fåglar. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Etablering Etableringsskötsel sker enligt för arten specifika 
instruktioner enligt teknisk handbok. 

Löpande under 
etableringsfasen 

Ogräsrensning Ogräsrensning närmast runt stammen görs 
manuellt för hand för att inte riskera skada barken. 
Ogräset bekämpas med för ogrästypen specifika 
bekämpningsanvisningar. 

4 ggr per år under 
perioden v.16-42, 
anpassas efter behov 

Beskärning –  
Formklippning och 
hamling 

Formklippning, hamling och borttagning av 
stamskott. sker enligt föreskrivna instruktioner 
enligt trädvårdsplan och teknisk handbok. 

1 gång/år 

Tillsyn Trädet besiktas av behörig personal för att följa upp 
trädets kondition enligt trädinventeringsmodell 
samt för att i tid upptäcka sjukdomar, skadedjur 
och eventuella risker. 

Var 5:e år 

Beskärning –  
Underhåll 

Arbetet utförs av beskärningsutbildad personal 
enligt artspecifika rekommendationer. 
Underhållsbeskärning utförs främst för att 
säkerställa att trädet behåller sin funktion och 
karaktär. Även sjuka och döda grenar samt 
stamskott tas bort. 

Var 3:e år 

Beskärning – 
Funktion 

Trädet beskärs för att möta de krav som riktlinjerna 
ställer för sikt och framkomlighet på kommunala 
vägar och GCM-vägar. Innefattar även grenar som 
skymmer belysning och trafikanvisningsskyltar. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Gödsling Gödslas med godkänd gödsel, enl. lista. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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T2 PARKTRÄD  
Definition: Kännetecknas av träd i parker, lekparker, gräsytor och anläggningar. De har 

karaktärsskapande skönhetsvärden och fyller även andra funktioner utöver 
det estetiska, exempelvis skuggning och vinduppfång. De kan stå ensamma 
eller växa i grupp och har naturliga förutsättningar att utvecklas. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Etablering Etableringsskötsel sker enligt för arten specifika 
instruktioner enligt teknisk handbok. 

Löpande under 
etableringsfasen 

Ogräsrensning Ogräsrensning närmast runt stammen görs manuellt 
för hand för att inte riskera skada barken. Ogräset 
bekämpas med för ogrästypen specifika 
bekämpningsanvisningar. 

4 ggr per år under 
perioden v.16-42, 
anpassas efter behov 

Beskärning –  
Formklippning och 
hamling 

Formklippning, hamling och borttagning av 
stamskott. sker enligt föreskrivna instruktioner enligt 
trädvårdsplan och teknisk handbok. 

1 gång/år 

Tillsyn Trädet besiktas av behörig personal för att följa upp 
trädets kondition enligt trädinventeringsmodell samt 
för att i tid upptäcka sjukdomar, skadedjur och 
eventuella risker. 

Var 5:e år 

Beskärning –  
Underhåll 

Arbetet utförs av beskärningsutbildad personal 
enligt artspecifika rekommendationer. 
Underhållsbeskärning utförs främst för att 
säkerställa att trädet behåller sin funktion och 
karaktär. Även sjuka och döda grenar samt 
stamskott tas bort. 

Var 3:e år 

Beskärning – 
Funktion 

Trädet beskärs för att möta de krav som riktlinjerna 
ställer för sikt och framkomlighet på kommunala 
vägar och GCM-vägar. Innefattar även grenar som 
skymmer belysning och trafikanvisningsskyltar. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Gödsling Gödslas med godkänd gödsel, enl. lista. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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T3 FRUKTTRÄD 
Definition: Träd som på olika vis vuxit upp naturligt eller står enskilt i ett sammanhang 

som är naturligt. Dessa träd har i regel ingen återkommande intensiv skötsel. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Etablering Etableringsskötsel sker enligt för arten specifika 
instruktioner enligt teknisk handbok. 

Löpande under 
etableringsfasen 

Ogräsrensning Ogräsrensning i trädspegel (närmast runt stammen) 
görs manuellt för hand för att inte riskera skada 
barken. Ogräset bekämpas med för ogrästypen 
specifika bekämpningsanvisningar. 

4 ggr per år under 
perioden v.16-42, 
anpassas efter behov 

Beskärning –  
Formklippning och 
hamling 

Formklippning och hamling sker enligt föreskrivna 
instruktioner enligt trädvårdsplan och teknisk 
handbok. 

1 gång/år 

Tillsyn Trädet besiktas av behörig personal för att följa upp 
trädets kondition enligt trädinventeringsmodell samt 
för att i tid upptäcka sjukdomar, skadedjur och 
eventuella risker. 

Var 5:e år 

Beskärning –  
Underhåll 

Arbetet utförs av beskärningsutbildad personal 
enligt artspecifika rekommendationer. 
Underhållsbeskärning utförs främst för att 
säkerställa att trädet behåller sin funktion och 
karaktär. Även sjuka och döda grenar samt 
stamskott tas bort. 

Var 3:e år 

Beskärning – 
Funktion 

Trädet beskärs för att möta de krav som riktlinjerna 
ställer för sikt och framkomlighet på kommunala 
vägar och GCM-vägar. Innefattar även grenar som 
skymmer belysning och trafikanvisningsskyltar. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Hantering av 
fallfrukt 

Nedfallen frukt samlas in från området intill trädet 
och transporteras bort enligt gällande riktlinjer. 

Om behov uppstår 

Gödsling Gödslas med godkänd gödsel, enl. lista. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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MARKBELÄGGNING 
M1 ASFALT  
Definition: Ytor belagda med asfalt, exempelvis gångvägar, skolgårdar, uteplatser, 

sportplaner och parkeringsplatser. Denna kategori innefattar inte asfalt i 
trafikmiljöer så som bilvägar, GCM-vägar, torgytor. 

Yta: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och fraktas bort. Vintersand tas upp. 

1 gång/år, klart senast 
innan 1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp fraktas bort 
enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Rengöring Maskinell bearbetning av ytan där möjlighet finns, 
annars manuell. Åtgärden utförs för att hålla undan 
alger, mossa och ogräs. 

1-2 gånger/år 

Höststädning Allt löv tas bort från ytan. Löv blåses ut om möjligt 
till intilliggande ytor. Exempelvis marktäckning till 
buskage, ut i naturmark eller till gräsmatta för 
sönderklippning. 

Löpande under 
perioden v.40-46 

Tillsyn Ytan kontrolleras för att säkerställa ytans form och 
funktion. Kontrollen innefattar sättningar, sprickor, 
hålbildning och ytans generella skick. Fel och brister 
rapporteras till arbetsledare. 

1 gång/år 

Besiktning Ytan besiktas av kompetent personal för att 
säkerställa ytans form och funktion. Kontrollen 
innefattar sättningar, sprickor, hålbildning och ytans 
generella skick. 

Var fjärde år, enligt 
zonindelning 

Korrigerande 
underhåll 

Hål, sättningar och sprickor lagas.  Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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M2 STEN OCH PLATTOR  
Definition: Hårdgjorda ytor bestående av naturstenar, tegel eller betongplattor. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och fraktas bort. Vintersand tas upp. 

1 gång/år, klart senast 
innan 1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp fraktas bort 
enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Rengöring Maskinell bearbetning av ytan där möjlighet finns, 
annars manuell. Åtgärden utförs för att hålla undan 
alger, mossa och ogräs. 

1-2 gånger/år 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort från ytan enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogräsart.   

1-2 gånger/år, under 
perioden v.16-42 

Höststädning Allt löv tas bort. Löv blåses ut om möjligt till 
intilliggande ytor. Exempelvis marktäckning till 
buskage, ut i naturmark eller till gräsmatta för 
sönderklippning. 

Löpande under 
perioden v.40-46 

Tillsyn Ytan kontrolleras för att säkerställa ytans form och 
funktion. Kontrollen innefattar sättningar, saknade 
stenar och ytans generella skick. Rapporteras till 
arbetsledare. 

1 gång/år 

Korrigerande 
underhåll 

Saknade stenar byts ut och sättningar jämnas ut. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare. 
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M3 SINGEL OCH GRUS 
Definition: Marktäckning bestående av antingen kross, grus eller stenmjöl. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga främmande föremål och skräp samlas ihop 
och fraktas bort.  

1 gång/år, klart senast 
innan 1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp fraktas bort 
enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort från ytan enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogräsart 
och materialtyp med lämplig metod. 

2 gånger/år, under 
perioden v.16-42 

Tillsyn Ytan kontrolleras för att upptäcka skadegörelse I samband med 
ogräsrensning 

Rutinmässigt 
underhåll 

Utjämning av material. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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M4 SAND  
Definition: Kännetecknas av sand för lek. Sanden kan antingen vara strid för att 

användas till fallskydd runt lekutrustning eller bakbar för att användas till 
sandlådor. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar, löv, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. 

1 gång/år, klart senast 
innan 1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp fraktas bort 
enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort från ytan enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogräsart 
med antingen skyffeljärn eller med fräs. Allt 
borttaget växtmaterial fraktas bort. 

I samband med 
fräsning 

Fräsning Ytan fräses med lämplig maskin för lufta, undvika 
kompaktering och motverka ogräs. 

2 gånger/år 

Höststädning Allt löv fraktas bort ifrån ytan. Löpande under 
perioden v.40-46 

Besiktning Ytan kontrolleras i samband med 
lekplatsbesiktningen för att säkerställa fallytans 
funktion 

1 gång/år 

Tillsyn Ytan kontrolleras för att säkerställa ytans funktion 
samt upptäcka behov av påfyllning eller byte. 

Varje vecka 

Tilljämning Ytan slätas ut med hjälp av lämpligt redskap för att 
få bort gropar och kullar. 

Vid behov 
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M5 GUMMIASFALT  
Definition: Marktäckning av gummiasfalt för i första hand fallskydd vid lekutrustning. 

Kan vara helgjuten eller i plattor. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar, löv, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. 

1 gång/år, klart senast 
innan 1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp fraktas bort 
enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Höststädning Allt löv fraktas bort ifrån ytan. Löpande under 
perioden v.40-46 

Besiktning Ytan kontrolleras i samband med 
lekplatsbesiktningen för att säkerställa fallytans 
funktion samt för att upptäcka behov av lagning eller 
byte. 

1 gång/år 

Tillsyn Ytan kontrolleras för att säkerställa ytans funktion 
samt upptäcka behov av påfyllning eller byte. 

I samband med tillsyn 
av lekutrustning 

Korrigerande 
underhåll 

Sprickor, förskjutningar och hål lagas enligt 
produktspecifika instruktioner. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

HIC-test Ytan testas enligt förutbestämd modell för att 
kontrollera fallytans hårdhet. 

Var 7:e år 
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M6 BARKFLIS  
Definition: Barkflis som marktäckning för fallskydd vid lekutrustning. Barkfliset fyller 

ytterligare funktion i att den håller undan ogräsväxt. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar, löv, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. 

1 gång/år, klart senast 
innan 1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp fraktas bort 
enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort manuellt från området och från 
skarvar på kantstöd enligt bekämpningsanvisningar 
för varje enskild ogrästyp. 

2 ggr per år under 
perioden v.16-42 

Höststädning Allt löv fraktas bort ifrån ytan. Löpande under 
perioden v.40-46 

Besiktning Ytan kontrolleras i samband med 
lekplatsbesiktningen för att säkerställa fallytans 
funktion 

1 gång/år 

Tillsyn Ytan kontrolleras för att upptäcka behov av 
påfyllning, utkrattning eller byte. 

I samband med tillsyn 
av lekutrustning 

Rutinmässigt 
underhåll 

Barkflis krattas ut för att jämna till ytan. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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M7 KONSTGRÄS  
Definition: Konstgräs som underlag för lek, idrott och rekreation. Kan även användas på 

ställen där det ej är möjligt med levande gräsmatta på grund av kraftigt 
slitage. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar, löv, främmande föremål, grus och 
skräp samlas ihop och fraktas bort. 

1 gång/år, klart senast 
innan 1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål, skräp fraktas bort 
enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Höststädning Allt löv fraktas bort ifrån ytan. Löpande under 
perioden v.40-46 

Besiktning Ytan kontrolleras för att säkerställa ytans funktion 
och skick. 

1 gång/år 

Rutinmässigt 
underhåll 

Ytan sopas för att få bort ingrodd smuts och skräp. 2 ggr/år, i samband 
med vår- och 
höststädning  
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VATTEN 
V1 VATTENANLÄGGNING  
Definition: Anlagda vattenbassänger, dricksvattenstationer, bäckar och fontäner med 

pumpar i offentlig miljö som torg och parker. Kan vara i direkt anslutning till 
konstverk och kan även vara belysta. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning  Samtliga grenar, löv, främmande föremål, grus och 
skräp samlas ihop och fraktas bort.  

1 gång/ år, klart senast 
1/5 

Renhållning Sker enligt städschema. Samtliga grenar, löv, 
främmande föremål och grus samlas ihop och 
fraktas bort. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Påslagning Påslagning sker enligt instruktioner för specifik 
anläggning. Se teknisk handbok. 

1 gång/år, tidigast den 
1/5 

Avstängning och 
tömning av vatten 

Sker på hösten när säsongen är över innan frosten. 1 gång per/år, senast 
1/10  

Höststädning Sker när vattnet är avstängt. Samtliga grenar, löv, 
främmande föremål och grus samlas ihop och 
fraktas bort. 
 

1 gång/år 

 Besiktning Titta över anläggningens konstruktion, mekanik och 
elektronik. 

1 gång/år 

Tillsyn Tillsyn sker för att säkerställa att anläggningens 
funktioner är igång. 

1 gång/vecka 

Rutinmässigt 
underhåll 

Algbekämpning eller tvätt av bassäng. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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MARKUTRUSTNING 
MA1 ALLMÄN UTRUSTNING  
Definition: Objekt som för allmänheten fyller olika funktioner i offentlig miljö. Exempel 

på detta kan vara cykelställ, trädspegelskydd, cykelpump, bänkar, bord, grillar 
och vindskydd. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Tvätt Objektet rengörs för att få bort mossa och alger. 1 gång/år 

Tillsyn Objektet kontrolleras för att upptäcka fel och brister. 
Brister kan exempelvis vara saknade delar, skadat 
material, onormalt slitage. 

1 gång/år 

Rutinmässigt 
underhåll 

Åtdragning av bultar och muttrar, smörjning av 
rörliga delar, ytbehandling och borttagning av 
främmande föremål. 

Vid behov 
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MA2 STAKET OCH STÄNGSEL  
Definition: Avgränsningar och rumsdelningar med olika funktioner och i olika material. 

Förekommer exempelvis som trådstängsel, markavskiljare, sektionsräcken, 
trästaket, smidesstaket samt helgjutna staket. Kategorin innefattar även 
grindar.  

Meter: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Besiktning Staket och stängsel som avser hindra fall besiktas för 
att säkerställa att brister ej finns i infästning och 
integritet. Grindar i anslutning till lekplats innefattas 
i lekplatsbesiktning. 

1 gång/år 

Rutinmässigt 
underhåll 

Åtdragning av bultar och muttrar, smörjning av 
rörliga delar, ytbehandling och borttagning av 
främmande föremål. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Tvätt Objektet rengörs för att få bort mossa och alger. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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MA3 LEKPLATSUTRUSTNING  
Definition: Olika typer av anlagd lekutrustning. Innefattar klätterställningar, 

gungställningar, sandlådor, balansstockar m.m. Utrustning i denna kategori 
innefattas i standard för lekplatsutrustning SS/EN-1176. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Besiktning Objektet besiktas enligt antaget 
besiktningsprotokoll. 

1 gång/år 

Tvätt Objektet rengörs för att få bort mossa och alger. 1 gång/år 

Tillsyn – Visuell 
kontroll 

Objektet tittas till enligt riktlinjer för tillsyn enligt 
SS/EN-1176. 

1 gång/veckan 

Tillsyn – 
Funktionskontroll 

Objektet kontrolleras till enligt riktlinjer för tillsyn 
enligt SS/EN-1176. 

Var tredje månad 

Rutinmässigt 
underhåll 

Åtdragning av bultar och muttrar, smörjning av 
rörliga delar, ytbehandling och borttagning av 
främmande föremål. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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MA4 SPORTUTRUSTNING  
Definition: Olika typer av utrustning för sportutövning. Kategorin innefattar exempelvis 

basketkorgar, fotbollsmål men även arenor och planer som ej är av gräs. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Besiktning Objektet besiktas enligt antaget 
besiktningsprotokoll. 

1 gång/år 

Tvätt Objektet rengörs för att få bort mossa och alger. 1 gång/år 

Tillsyn Objektet kontrolleras för att upptäcka fel och brister. 
Brister kan exempelvis vara saknade delar, skadat 
material, onormalt slitage. 

1 gång/mån  

Rutinmässigt 
underhåll 

Åtdragning av bultar och muttrar, smörjning av 
rörliga delar, ytbehandling och borttagning av 
främmande föremål. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 
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MA5 TRAPPA  
Definition: Trappa i områden med höjdskillnader för att underlätta framkomlighet. 

Trappan kan vara i natursten, metall, betong, asfalt eller trä.  

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Vårstädning Samtliga grenar, löv, främmande föremål och skräp 
samlas ihop och fraktas bort. 

1 gång/år, klart senast 
innan 1/5 

Renhållning Samtliga främmande föremål och skräp fraktas bort 
enligt löpande städschema. 

1 gång/vecka, enligt 
städschema 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort manuellt från området enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogrästyp.  

4 ggr per år under 
perioden v.16-42 
 

Höststädning Allt löv fraktas bort ifrån ytan. Löpande under 
perioden v.40-46 

Tillsyn Objektet kontrolleras för att upptäcka fel och brister. 
Brister kan exempelvis vara saknade delar, skadat 
material, onormalt slitage. 

1 gång/vecka, i 
samband med 
städning 

Besiktning Trappa och räcke besiktas av behörig personal för att 
upptäcka sättningar, skador, underminering, 
avsaknad av material och onormalt slitage. Även 
framkomlighet och behov av rengöring kontrolleras. 

1 gång/år 

Rutinmässigt 
underhåll 

Trappan rengörs för att ta bort ingrodd smuts, 
mossa och alger. 

Vid behov 
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MA6 MUR  
Definition: Kännetecknas av kallmur, L-stöd, betongmur eller murad mur. Murens 

funktion är att avgränsa ett område, bygga upp marknivån eller för att ta upp 
höjdskillnader i terrängen. 

Meter: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Ogräsbekämpning Ogräs tas bort manuellt från objektet enligt 
bekämpningsanvisningar för varje enskild ogrästyp. 

1-2 ggr per år under 
perioden v.16-42 

Besiktning Muren besiktas av kompetent person(al) för att 
upptäcka sättningar, skador, underminering, 
avsaknad av material och onormalt slitage. Även 
behov av rengöring kontrolleras. 

Var tredje år 

Rutinmässigt 
underhåll 

Muren rengörs med högtryckstvätt eller annat 
lämpligt redskap för att ta bort ingrodd smuts, 
mossa och alger. 

Vid behov 
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MA8 TRÄDÄCK  
Definition: Plattform byggd i trä som underlag för sittplatser eller andra funktioner och 

objekt. 

Yta: - 

 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Tvätt Objektet rengörs med främst högtryckstvätt eller 
annat lämpligt redskap för att få bort mossa och 
alger. 

Minst vartannat år, 
utöver vid behov 

Tillsyn Objektet kontrolleras för att upptäcka fel och brister. 
Brister kan exempelvis vara saknade delar, skadat 
material, onormalt slitage. 

1 gång/år 

Korrigerande 
underhåll 

Skadade eller saknade delar repareras eller byts ut 
till godkända reservdelar. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Rutinmässigt 
underhåll 

Åtdragning av bultar, muttrar och skruv, 
ytbehandling och borttagning av främmande 
föremål. 

Vid behov 
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SANITET 
S1 SOPKÄRL  
Definition: Behållare i plast, metall eller trä för avyttring av skräp i offentlig miljö. 

Innefattar även behållare för fimpar. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Tömning Behållaren töms och innehållet fraktas bort enligt 
löpande schema. Arbetets intervall anpassas efter 
plats och rådande omständigheter. 

1-2 gånger/vecka, 
anpassas efter behov  

Tvätt Objektet rengörs med främst högtryckstvätt eller 
annat lämpligt redskap för att få bort mossa, alger 
och avlagringar invändigt. 

Vartannat år 

Tillsyn Objektet kontrolleras för att upptäcka fel och brister. 
Brister kan exempelvis vara saknade delar, skadat 
material, onormalt slitage. 

Löpande vid tömning 

Korrigerande 
underhåll 

Skadade eller saknade delar repareras eller byts ut 
till godkända reservdelar. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Rutinmässigt 
underhåll 

Åtdragning av bultar och muttrar, smörjning av 
rörliga delar, ytbehandling och borttagning av 
främmande föremål. 

Vid behov 

 

  



 

34 
 

 
S2 HUNDLATRIN  
Definition: Behållare i plast eller metall för avyttring av hundlatrin i offentlig miljö. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Tvätt Objektet rengörs med främst högtryckstvätt eller 
annat lämpligt redskap för att få bort mossa, alger 
och avlagringar invändigt. 

Vartannat år 

Tillsyn Objektet kontrolleras för att upptäcka fel och brister. 
Brister kan exempelvis vara saknade delar, skadat 
material, onormalt slitage. 

1 gång/mån 

Korrigerande 
underhåll 

Skadade eller saknade delar repareras eller byts ut till 
godkända reservdelar. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Rutinmässigt 
underhåll 

Åtdragning av bultar och muttrar, smörjning av rörliga 
delar, ytbehandling och borttagning av främmande 
föremål. 

Vid behov 
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S3 HUNDPÅSESTATION  
Definition: Station för gratis utdelning av hundlatrinpåsar.  

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Tillsyn Stationens skick och behov av påfyllning kontrolleras. 
Skador rapporteras till objektsansvarig. 

1 gång/vecka, enligt 
löpande städschema 

Påfyllning Hundlatrinpåsar fylls på när de är slut. Vid behov 
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UTSMYCKNING 
U1 KONSTVERK OCH MONUMENT  
Definition: Här beskrivs mer i detalj vad det är för typ av objekt och kortfattad 

motivering för skötselåtgärderna, som i sin tur ska leda till ett sammanfattat 
slutmål.  

Antal: Objektets omfattning i sammanlagt antal eller sammanlagd yta. 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Skötsel Utförs enligt skötselbeskrivningar från 
konstverksansvarig från KFF. 

1 gång/år, enligt 
anvisning 

Rengöring Objektet rengörs enligt specifika anvisningar. 1 gång/år, enligt 
anvisning 

Tillsyn Objektet ses över för att upptäcka behov av 
reparation. Rapporteras till arbetsledare. 

1 gång/år 

Reparation Objektet repareras enligt objektspecifika anvisningar. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare. 
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U2 JULGRANAR  
Definition: Permanenta platser för utplacering av julgranar som högtidsutsmyckning. 

Innefattar även belysning och utsmyckning av granar. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Utplacering Gran nedtages från främst egen skog och placeras ut 
på platser enligt beställning. 

Klart senast första 
advent 

Utsmyckning I samband med utplacering smyckas även granen med 
belysning samt dekoration. 

Klart senast första 
advent 

Nedtagning Belysning och dekoration nedtages och granen tas 
bort. 

Avgörs tillsammans 
med arbetsledare 

Tillsyn Objektet och infästningen kontrolleras för att 
säkerställa belysningens funktion samt för att 
upptäcka skadegörelse på träd och dekoration. 

1-2 gånger/vecka 
under perioden den är 
uppmonterad 

Korrigerande 
underhåll 

Skadade eller saknade delar i granfoten repareras 
eller byts ut till godkända reservdelar. 

Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Rutinmässigt 
underhåll 

Trasiga lampor, trasig dekoration och förstörda träd 
byts ut till nya. 

Vid behov 
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U3 BELYSNING  
Definition: Belysningsarmaturer och markbelysning med varierande syfte och funktion. 

Antal: - 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Färgbyte Färgbyte enligt anvisning i utsmyckningsschema. Enligt schema 

Tillsyn Objektets funktion samt behov av rengöring 
kontrolleras 

2 gånger/år, vår och 
höst 

Korrigerande 
underhåll 

Glödlampor, insatser och övriga delar byts ut. Vid behov, efter 
samråd med 
arbetsledare 

Rutinmässigt 
underhåll 

Utrustningen rengörs vid behov.  Vid behov 
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U4 HÖGTIDSUTSMYCKNING  
Definition: Säsongsbetonad utsmyckning. Innefattar olika typer av belysning och annan 

dekoration. 

St/yta/m: Objektets omfattning i sammanlagt antal eller sammanlagd yta. 
 

Skötselinsats Arbetsmoment Intervall 

Alla hjärtans dag Uppsättning, nedtagning och färgändring enligt 
beskrivning i utsmyckningsschema. 

Enligt schema 

Påsk Uppsättning, nedtagning och färgändring enligt 
beskrivning i utsmyckningsschema. 

Enligt schema 

Halloween Uppsättning, nedtagning och färgändring enligt 
beskrivning i utsmyckningsschema. 

Enligt schema 

Jul Uppsättning, nedtagning och färgändring enligt 
beskrivning i utsmyckningsschema. 

Enligt schema 
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1 Overheadtider och förutsättningar 

Förtydligande om beräknade uppgifter 

Samtlig beräknad tidsåtgång i detta dokument innefattar ingen tid för behovsåtgärder. 
Detta tillkommer utöver. 
 
Samtlig beräknad tidsåtgång i detta dokument är baserat på åtgärder som utförs idag, 
men med tidsåtgång som utökats för att möta branschvedertagen minimum. Detta 
dokument innehåller inte åtgärder som idag inte utförs, men bör utföras för att nå 
minimum. 

Antaganden om overheadtid och kringarbete 

Antaganden kring verksamhetens fördelning av tid under arbetsdag och arbetsvecka har 
inte behövt beräknats eller datainsamlats utan grundar sig helt i antaganden utifrån 
verksamhetens nuvarande förutsättningar. 
 
Beskrivningen av dessa tider bör inte ses som en beskrivning på hur en typisk dag för en 
medarbetare på Parkenheten (härefter kallad ”enheten”) ser ut, utan har enbart tagits 
fram för beräkningens skull som ett väldigt generellt genomsnitt för att kunna särskilja 
tiden för, det som detta dokument refererar till som, ”effektivt arbete”. Det grundar sig i 
samma behov som för att separera tidsåtgång för transport, vilket är för att få så 
rättvisande siffror som möjligt för framtagande av nyckeltal för vidare beräkning. 
 
Samtliga antaganden gällande dessa tider redovisas för i bilaga (1), Effektiv arbetstid. 

Beräkning av tidsåtgång för transport 

Denna beräkning separeras från tidsåtgången för skötsel av ytorna då Karlskoga 
kommun är en till ytan stor kommun med långa transportsträckor. Detta medför att det 
blir svårberäknat att ta med transporttiden i åtgärderna och i stället beräknas detta 
utifrån tanken att man 6 gånger per dag (morgon, frukost x2, lunch x2 och avslut) färdas 
en sträcka för att ta sig till och från det aktuella arbetsområdet. Detta räknas sedan bort 
från bemanningens totala slutsumma för arbetstid och separeras därmed helt från 
tidsåtgången för skötselåtgärder. 
 
Transportsträckorna beräknas från två utgångspunkter (Centralförrådet och Dalen) där 
det östra distriktet med separation i ungefär Timsälven anses höra till Dalen. En rutt 
beräknas med hjälp av vägbeskrivningsfunktionen i Google Maps för arbete där man har 
en bil och dubbleras för de tillfällen personal färdas i gräsklippare då denna antas gå 
ungefär hälften så fort som en personbil. 
 
Genomsnittet togs ut från ca 140 exempel där vi beräknat rutt till samtliga fastigheter 
enheten sköter utemiljön på, lekparker och parker samt ett antal skogspartier och 
naturmark för att få exempel utan adresskoppling med jämn geografisk fördelning inom 
det aktuella området. 
 
Genomsnittstid tagen för båda utgångspunkter uppgick till 4,944 minuter för 
Centralförrådet och 4,668 minuter för Dalen. Dessa avrundades för enkelhetens skull 
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uppåt till 5 minuter för transport med arbetsfordon och 10 minuter för transport med 
gräsklippare och redskapsbärare. 
 
Data sammanställs och presenteras i bilaga (3), Datainsamling transport. 

Beräkning av sammanlagd årsarbetstid per bemanningskategori 

Här beräknas ett genomsnitt på 21 arbetsdagar i månaden gånger årets 12 månader. 
Genomsnittssiffran för arbetsdagar per månad har tagits ut från exempelåren 2020, 
2021 och 2022. Det resulterar i ett årsgenomsnitt som sedan påverkas av antalet 
semesterdagar som tas ut, vilket vi för beräkningens skull antagit är 25. Sedan delas 
antalet arbetsdagar med 5 för att få ut antalet arbetsveckor, vilket är en enklare enhet 
att fortsatt beräkna i då vi behöver separera säsongerna för Kategori 2: Maskinförare. 
 

21 dagar per månad × 12 månader = 252 arbetsdagar/år 
252 arbetsdagar - 25 semesterdagar = 227 arbetsdagar/år 

227 arbetsdagar ÷ 5 arbetsdagar/arbetsvecka = 45,4 arbetsveckor/år 

Kategori 1: Parkarbetare 

Här multiplicerar vi arbetsveckoantalet med den sedan tidigare uträknade siffran för 
faktisk arbetstid per vecka för att få antalet faktiska arbetstimmar per år för denna 
kategori. 
 

45,4 arbetsveckor/år × 30 arbetstimmar/vecka = 1362 arbetstimmar/år 
 
Kategori 1: Parkarbetare har en sammanlagd effektiv årsarbetstid på 1362 timmar. 
 
 Effektiv månadsarbetstid på 126 timmar. 
 Effektiv dagsarbetstid på 6 timmar. 
 
Specifikation på dags- och veckoarbetstiden presenteras i bilaga (1), Effektiv arbetstid. 

Kategori 2: Maskinförare 

Denna kategori behövde separeras då arbete med denna typ av maskin medför betydligt 
längre tid för kringarbete, vilket ledde till förändring i veckoarbetstiden stor nog för att 
behöva ha en separat siffra. Denna siffra för veckoarbetstid appliceras enbart på den 
period (halva året) som gräsklippning är schemalagd i årsplaneringen och för veckor 
därutöver appliceras samma siffra som för Kategori 1. 
 

45,4 arbetsveckor/år ÷ 2 = 22,7 arbetsveckor/halvår 
22,7 arbetsveckor/halvår × 28 arbetstimmar/vecka = 635 timmar/sommarhalvår 

22,7 arbetsveckor/halvår × 30 arbetstimmar/vecka = 681 timmar/vinterhalvår 

635 timmar/sommarhalvår + 681 timmar/vinterhalvår = 1316 arbetstimmar/år 

 
Kategori 2: Maskinförare har en sammanlagd årsarbetstid på 1316 timmar. 
 
 Effektiv genomsnittlig månadsarbetstid på 121,7 timmar, där 28 timmar 
per vecka beräknas för sommarhalvåret och 30 timmar per vecka beräknas för 
vinterhalvåret. 
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 Effektiv genomsnittlig dagsarbetstid på 5,8 timmar, där 5,6 timmar per dag 
beräknas för sommarhalvåret och 6 timmar per dag beräknas för vinterhalvåret. 
 

Specifikation på dags- och veckoarbetstiden presenteras i bilaga (1), Effektiv arbetstid. 

Beräkning för antal arbetsdagar per 10-dagarsperiod 

Denna uträkning blir relevant då intervallen för både gräsklippning och trimning hålls 
på tio dagar. 
 
Antal veckor på gräsklippningsperiod: 25 
Antal dagar på gräsklippningsperiod: 175 
Antal tiodagarsperioder på gräsklippningsperiod: 175 / 10 = 17,5 
Antal helgdagar på gräsklippningsperiod: 25 x 2 = 50 
Antal arbetsdagar på gräsklippningsperiod: 175 – 50 = 125 
Antal arbetsdagar delat på antal klipptillfällen: 125 / 17,5 = 7,142 ~ 7 
 
I genomsnitt finns det 7 arbetsdagar på varje period om 10 dagar. 
 

Beräkning av sammanlagd tidsåtgång per angiven period 

𝑎𝑏𝑐

60
= 𝑥 

 
a = yta, areal i m2 b = nyckeltal, min/m2 c = intervall, gånger/period 

x = tidsåtgång, timmar/period 
 

𝒂 antal kvadratmeter × 𝒃 min/m2 =  𝒂𝒃 min/gång 
𝒂𝒃 min/gång × 𝒄 antal gånger/period =  𝒂𝒃𝒄 min/period 

𝒂𝒃𝒄
min/period

𝟔𝟎
= 𝒙 timmar/period 

 
 

Denna modell är generell och appliceras i sammanhang där man beräknar tidsåtgång för en 
specifik åtgärd och yta, per angiven tidsperiod. 
 
Tillvägagångssättet för arbetet att ta fram informationen i denna beskrivning har lagts upp 
enligt följande: 
 
𝒂 – Inmätning och digitalisering av skötselytor och objekt. Manuell mätning, fältinventering 
och drönarflygning. All inhämtade data digitaliserades i kartunderlag i MyCarta och 
kategoriserades enligt skötselkategorier specificerade i Skötselmanual för grönyta. 
 
𝒃 – Datainsamling för arbetsmoment där våra förutsättningar ansetts tillräckligt specifika för 
att inte kunna anta de siffror som generellt presenterats i tillgängliga schabloner för 
tidsuppskattning i utemiljö (Incit Xpand). Skötselobjekt där vår standard är jämförbar med 
tillgängliga uppgifter har vi kontrollräknat och jämfört siffror med enhetens förutsättningar 
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och historiska arbetsbelastning för att säkerställa  
 
𝒄 – Anpassning av intervall för att matcha nuvarande ambitionsnivå och arbetsplanering. 

Skillnad uppstår många gånger när detta jämförs med exempelvis skötselhandböcker för 

bostadsträdgårdar där helt andra krav kan ställas än på en kommun där vi behöver 

omprioritera många saker utifrån användandet av ytorna. 

Beräkning av årligt nyckeltal, tid/yta per skötselkategori 

𝑎𝑏𝑐

60
= 𝑥  

 
a = yta, areal i m2 b = nyckeltal, min/m2 c = intervall, gånger/period 

x = tidsåtgång, timmar/period 
 

𝒂 areal i m2 × 𝒃 min/m2 =  𝒂𝒃 min/gång 
𝒂𝒃 min/gång × 𝒄 antal gånger/period =  𝒂𝒃𝒄 min/period 

𝒂𝒃𝒄
min/period

𝟔𝟎
= 𝒙 timmar/period 

 
Ovan modell appliceras för samtliga skötselåtgärder på en yta och räknas sedan samman 
för att kunna slås ut på ett genomsnitt för en viss typ av yta, för detta exempel B3 – 
Klippt häck. 
 

1021 × 0,6 × 4

60
= 40,84 timmar ogräsrensning  

1021 × 1,5 × 2

60
= 51,05 timmar häckklippning  

1021 × 0,15 × 1

60
= 2,525 timmar gödsling  

 
Dessa siffror adderas sedan samman för att få en total tidsåtgång per år som är den 
aktuella perioden, för den aktuella ytan. 
 

40,84 + 51,05 + 2,525 = 94,415 

 
För att sedan omvandla detta till minuter per år multiplicerar vi timantalet med 60. 
 

94,415 × 60 = 5664,9 
 

Sedan dividerar vi antalet minuter per år med den aktuella ytan och avrundar till 
närmaste hundradel. 
 

5664,9

1021
= 5,548 ~ 5,55 

 
Denna slutliga siffra anger antalet minuter per kvadratmeter och år utifrån nuvarande 
totalt kvadratmeterantal och sammanlagd tidsåtgång. Denna siffra blir sedan 
applicerbar på nyetablerade ytor utan behovet av att sp 



   

7 
 

ecificera tidsåtgång för enskilda åtgärder. 
 
I detta exempel innebär det att varje kvadratmeter klippt häck som blir anlagt 
kommer att ta 5,55 minuter per kvadratmeter och år att sköta om. 

2 Beräkningsmodeller enligt skötselkategori 

G1 - Bruksgräsmatta 

 

Datainsamling 

Sammanställningen av insamlade data via programmet ProLocate ledde till en 
genomsnittlig tidsåtgång per maskin på följande siffror: 
 
Stor, 6 meters: 0,002 min/m2 = 0,12 sek/m2  Antal klippare: 1 
Mellan, 3 meters: 0,006 min/m2 = 0,36 sek/m2 Antal klippare: 2 
Liten, 1,80 meters: 0,013 min/m2 = 0,78 sek/m2 Antal klippare: 4 
 
Sammanlagt har ca 100 exempel, med relativt jämn fördelning på storlekskategorierna 
ovan, sammanställts och beräknats. Exempel har inte valts inte valts på måfå, utan har 
specifikt valts för att bäst representera en typisk klippyta för respektive kategori. Detta 
är siffror som med stor fördel ajourhålls och tillåts utvecklas under flera säsonger då 
gräsklippning är en väldigt väderbaserad åtgärd och beroende på förutsättningarna kan 
varje enskild yta variera väldigt i tid beroende på främst rådande väderlek vid 
klipptillfället. 
 
Insamlade data finns samlad i bilaga (2), Datainsamling gräsklippning. 

Beräkningsmodell för genomsnittlig tid, klippning av bruksgräsmatta: 

För genomsnittsberäkning av bruksgräsmatta har stor klippare och samtliga ”spelytor” 
separerats helt ifrån den generella tidsberäkningen. I stället beräknas generell 
tidsåtgång genom en modell där antalet klippare i varje kategori liten och mellan tillåts 
påverka genomsnittet. 
 

(𝟎, 𝟑𝟔 × 𝟐) + (𝟎, 𝟕𝟖 × 𝟒)

6
= 𝟎, 𝟔𝟒 sek/m2 = 𝟎, 𝟎𝟏 min/m2 
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Beräkning av klippkapacitet i relation till intervall 

Som exempelsiffror för denna modell kommer nedan presenteras kapacitet per 
arbetsvecka (5 dagar) där vi utgår från beräkningsmodellen för aktiv arbetstid per vecka 
i Kategori 2 (maskinförare) för stor klippare då denna har ett klippschema som består i 
huvudsak av fotbollsplaner som har mycket högre intensitet än övriga parkytor.  
 
För mellan samt liten klippare presenteras kapaciteten i en period på 10 dagar då 10 
dagars intervall är vad vi räknar med på parkytor. Kapaciteten presenteras som m2 
gräsyta maskinen förväntas hinna på en vecka utifrån tidigare nämnt genomsnitt.  
 
Nedan presenteras även kapacitet per dag då dessa siffror kan behöva finnas tillgängligt 
i vissa avseenden. 
 
Nedan syns tydligt det faktum att effektiviteten inte står i direkt relation till klippbredd, 
vilket vore fallet om det enbart rörde sig om stora öppna ytor utan hinder där jämn, hög 
hastighet skulle gå att hålla. I stället syns det faktum att mindre klippare tar 
förhållandevis mycket längre tid på sig per kvadratmeter, beroende på det faktum att 
klippningen är i regel betydligt mer komplicerad desto mindre klipparen blir. 
 

Beräkning av klippkapacitet för 5910, arbetsvecka: 

 
𝟎, 𝟏𝟐 sek/m2 ÷ 𝟔𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 min/m2 

𝟏𝟔𝟖𝟎 min/arbetsvecka ÷ 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 min/m2 = 𝟖𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎 m2/arbetsvecka 
𝟖𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎 m2/arbetsvecka ÷ 𝟓 dagar/arbetsvecka = 𝟏𝟔𝟖 𝟎𝟎𝟎 m2/arbetsdag 

 

Beräkning av klippkapacitet för 4010, intervallperiod: 

 
𝟎, 𝟑𝟔 sek/m2 ÷ 𝟔𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔 min/m2 

𝟑𝟑𝟔 min × 𝟕 arbetsdagar/intervallperiod = 𝟐𝟑𝟓𝟐 min/intervallperiod 
𝟐𝟑𝟓𝟐 min/intervallperiod ÷ 𝟎, 𝟎𝟎𝟔 min/m2 = 𝟑𝟗𝟐 𝟎𝟎𝟎 m2/intervallperiod 

𝟑𝟗𝟐 𝟎𝟎𝟎 m2/intervallperiod ÷ 𝟕 arbetsdagar/intervallperiod = 𝟓𝟔 𝟎𝟎𝟎 m2/arbetsdag 
 

Beräkning av klippkapacitet för liten klippare, intervallperiod: 

 
𝟎, 𝟕𝟖 sek/m2 ÷ 𝟔𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟑 min/m2 

𝟑𝟑𝟔 min × 𝟕 arbetsdagar/intervallperiod = 𝟐𝟑𝟓𝟐 min/intervallperiod 
𝟐𝟑𝟓𝟐 min/intervallperiod ÷ 𝟎, 𝟎𝟏𝟑 min/m2 = 𝟏𝟖𝟎 𝟗𝟐𝟑 m2/intervallperiod 

𝟏𝟖𝟎 𝟗𝟐𝟑 m2/intervallperiod ÷ 𝟕 arbetsdagar/intervallperiod = 𝟐𝟓 𝟖𝟒𝟔 m2/arbetsdag 
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Beräkning total tidsåtgång gräsklippning 

Tidsåtgången för detta baseras på faktiskt antal kvadratmeter x tidsåtgång min/m2. 
Denna siffra kommer sedan ligga till grund för vad vårt slutgiltiga nyckeltal minuter per 
kvadratmeter och år kommer ligga på. 
 
Sammanlagt finns 163249 m2 spelytor som här nedan beräknas enligt 2021 års 
klippschema, blir ytan som ska klippas per period 273740 m2. Detta blir då flera av 
ytorna ska klippas flera gånger i veckan och kommer till att påverka 
kvadratmeterantalet flera gånger. Detta multipliceras sedan med antalet veckor på en 
säsong. För spelytor bedöms inte aktuellt att presentera en nyckeltalssiffra som baseras 
på min/m2/år då klippschemat och tillhörande intervall är specifikt för planen och dess 
ändamål. Här behålls den min/m2 som nyckeltal där gällande klippschema får avgöra 
intervallen 
 
Utöver detta finns 951000 m2 bruksgräsmatta i parkmiljö som beräknas enligt 
genomsnittliga siffror för bruksgräsmatta baserat på tidsåtgång för nuvarande 
maskinpark. Detta multipliceras sedan med antalet intervallperioder på en säsong. 

Beräkning tidsåtgång stor klippare 

 
273 740 × 0,002 × 25

60
= 228 timmar gräsklippning spelytor 

 

Beräkning tidsåtgång övriga klippare 

 
951000 × 0,01 × 18

60
= 2853 timmar gräsklippning bruksgräsmatta 

Beräkning tidsåtgång trimning 

Denna åtgärd har för närvarande inte sammanställts och därför antas en siffra utifrån 
tidigare års behov och bemanning för att kunna ställa upp den i ekvationen för 
åtgärdstid kontra bemanningstid. Denna siffra baseras på 2st säsongstjänster. 
 

706 × 2 = 1412 

Beräkning nyckeltal 

Nyckeltalet för gräsmatta beräknas i skrivande stund enbart på intervallen för klippning 
då trimning inte har tillräckligt exakt siffra för att kunna tillåtas påverka ett nyckeltal för 
fortsatt beräkning. 
 

2853 × 60 = 171181 
 

171181

951000
= 0,18 

 
Nyckeltal för gräsklippning är 0,18 min/m2 och år. 
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G2 – Högvuxen gräsyta 

Här presenteras i nuläget ingen data då ansvarsförhållandet för denna kategori inte är 
fullständigt klargjord. Den förekommer både hos Parkenheten som stora ytor i övrigt 
oanvänd mark i tätorten och hos Gata som kantslåtter intill vägar och GCM-vägar. 
 
Skötsel av dessa ytor sköts idag av dels KFE och gatuenheten för slåtter intill GCM-vägar 
och i park- grönytemiljöer samt av entreprenör för kantslåtter intill vägar och leder. 
Detta eliminerar behovet av att beräkna skötselåtgärden för en tidssammanställning 
gällande enheten och bör  i stället beräknas för att bättre kunna ligga till grund för 
samordning och planering med andra enheter och aktörer. 
 
Datainsamling och färdigställande av nyckeltal för denna typ av yta föreslås genomföras 
i samband med att ansvarsfrågan utreds. 
 
Kategorins sammanlagda yta uppgår till ungefär en miljon kvadratmeter och täcker 
väldigt stor del av allmän mark i tätort.  

G3 – Äng 

För denna kategori finns inte ännu tillräckligt med insamlad data för att presentera 
något. Det är en förhållandevis liten men ändå skötselintensiv yta som parkenheten 
nyligen tagit över till sin ordinarie drift, vilket gör att data för detta behöver samlas in 
under kommande säsonger. Vidare finns för tidssammanställningen inte behov av att 
visa på enhetens tidsåtgång för detta då det under etableringsperioden tagits om hand 
av KFE och därmed inte belastat enhetens bemanning. 
 
Det är en typ av högvuxen gräsyta, men som med specifika åtgärder avser höja 
naturvärdet och främja den biologiska mångfalden i tätorten. Platser där denna kategori 
etablerats är noga utvalda för sina särskilda markförhållanden och bör fortsatt skötas 
enligt de föreskrifter och anvisningar som antagits från kommunbiolog. 
 
Då denna typ av yta kräver förhållandevis tidskrävande skötsel, som inte enbart är 
kopplat till estetik utan även tydligt avser främja naturvärden, blir det en kategori som 
skiljer sig tydligt från de övriga. 
 
Detta bör i ett senare skede återspeglas genom medel öronmärkta för ändamålet, utifrån 
den ambitionsnivå som beslutas för ytan. 
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B1 – Prydnadsbuskage 

Denna kategori finns idag inte representerad men behålls i skötselkategori för att kunna 
lyfta befintliga eller nyanlagda buskage till denna nivå om behovet uppstår. 

B2 – Bruksbuskage 

För denna kategori fanns inte behov av att tidsinsamla specifikt för Karlskoga kommun 
utan vi har i stället kunna kontrollräkna siffror från modeller som finns i program från 
Aaeron, Incit Xpand. Vi har kontrollräknat dessa genom att applicera dem på vår 
sammanlagda yta för skötselkategorin och därefter jämfört dem mot verksamhetens 
nuvarande uppskattning av tidsåtgång för dessa åtgärder. 
 
På samtliga kategorier vi valt att applicera dessa beräkningsmodeller har vi känt oss 
nöjda med noggrannheten i beräkningsmodellen. 
 
Ogräsrensning av jordytor har en generellt tagen tidsåtgång på 0,6 min/m2. Denna 
multipliceras sedan vidare med antalet gånger en yta ogräsrensas på ett år. Uträkningen 
utförs genom applikation av tidigare nämnd generell beräkning för tidsåtgång. 
 
Tidsåtgången för gallring och nedklippning divideras med 5 då det är beräknat att 
enbart en femtedel av beståndet behöver denna åtgärd per år. 

Beräkningsmodell för tidsåtgång 

 
19840 × 0,6 × 2

60
= 396,8 timmar ogräsrensning 

 

(
19840 × 8 × 2

60
) = 2645 timmar gallring/nedklippning 

 
2645

5
= 529,066 ~ 529,07 

Nyckeltal 

 
396,8 + 529,07 = 925,87 

 

925,87 × 60 = 55552,2 
 

55552,2

19840
= 2,800 ~ 2,8 

 
Slutgiltigt nyckeltal för kategori B2 är 2,8 min/m2 och år. 
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B3 – Klippt häck 

För denna kategori fanns inte behov av att tidsinsamla specifikt för Karlskoga kommun 
utan vi har i stället kunna kontrollräkna siffror från modeller som finns i program från 
Aaeron, Incit Xpand. Vi har kontrollräknat dessa genom att applicera dem på vår 
sammanlagda yta för skötselkategorin och därefter jämfört dem mot verksamhetens 
nuvarande uppskattning av tidsåtgång för dessa åtgärder. 
 
På samtliga kategorier vi valt att applicera dessa beräkningsmodeller har vi känt oss 
nöjda med noggrannheten i beräkningsmodellen. 

Beräkningsmodell för tidsåtgång 

 
1021 × 0,6 × 4

60
= 40,84 timmar ogräsrensning  

 
1021 × 1,5 × 2

60
= 51,05 timmar häckklippning  

 
1021 × 0,15 × 1

60
= 2,525 timmar gödsling  

 

Nyckeltal 

 
40,84 + 51,05 + 2,525 = 94,414 

 
94,414 × 60 = 5664,9 

 
5664,9

1021
= 5,548~5,55 

 
Slutgiltigt nyckeltal för kategori B3 är 5,55 min/m2 och år. 
 
 

B4 – Friväxande häck 

Denna kategori finns idag inte representerad men behålls i skötselkategori för att kunna 
lyfta befintliga eller nyanlagda buskage till denna nivå om behovet uppstår.  
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R1 – Ettårig rabatt 

För denna kategori har vi utgått ifrån en uppskattad tidsåtgång på vad lång tid det 
tidigare tagit att genomföra nedan specificerade åtgärder. Utöver arbetet med transport 
och jordförbättring har vi från Incit Xpand tagit siffror för ogräsrensning, plantering och 
putsning. 
 
På kategorierna ogräsrensning och putsning har vi valt att applicera dessa 
beräkningsmodeller utan inpassning, men för plantering har vi utgått från Incit men 
utöver det valt att ta höjd för att göra plats åt kringarbete inför plantering. 
 
För ogräsbekämpning och putsning i denna kategori är intervallen satt för att ge 
exakthet i räkneexempel, och inte för att återspegla den intervall som arbetet utförs 
med. I dessa fall utförs arbetet löpande under säsongen i samband med bevattning. 
 
Bevattning beräknas på 33% av en heltidstjänst under säsong. 

Beräkningsmodell för tidsåtgång 

 
306 × 0,6 × 4

60
= 12,24 timmar ogräsrensning  

 
306 × 1,5 × 1

60
= 7,65 timmar putsning 

 
306 × 20 × 3

60
= 306 timmar plantering  

 
280 timmar bevattning 

 
90 timmar transport av blommor 

Nyckeltal 

 
12,24 + 7,65 + 306 + 280 + 90 = 695,89 

 
695,89 × 60 = 41753 

 
41753

306
= 136,449~136,45 

 
Slutgiltigt nyckeltal för kategori R1 är 136,45 min/m2 och år. 
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R3 – Flerårig blomsterlöksplantering 

Denna kategori behövde inte beräknas särskilt i nuläget då det mesta av skötseln faller 
under intilliggande ytors skötsel snarare än att behöva beskrivas specifikt. Den mest 
skötselkrävande åtgärden för denna typ av yta är nyetablering av lökar allt eftersom 
livslängden på de planterade tagit slut, men detta kan i nuläget inte beskrivas någon 
intervall för. 

R3 – Perennrabatt 

För denna kategori fanns inte behov av att tidsinsamla specifikt för Karlskoga kommun 
utan vi har i stället kunna kontrollräkna siffror från modeller som finns i program från 
Aaeron, Incit Xpand. Vi har kontrollräknat dessa genom att applicera dem på vår 
sammanlagda yta för skötselkategorin och därefter jämfört dem mot verksamhetens 
nuvarande uppskattning av tidsåtgång för dessa åtgärder. 
 
På samtliga kategorier vi valt att applicera dessa beräkningsmodeller har vi känt oss 
nöjda med noggrannheten i beräkningsmodellen. 
 
På dessa beräknas ingen återkommande bevattning då dessa växter, bortsett från 
etableringsbevattning, enbart skulle behöva vattnas vid extrem torka vilket anses som 
en behovsåtgärd. 
 

Beräkningsmodell för tidsåtgång 

 
2230 × 0,6 × 4

60
= 89,2 timmar ogräsrensning  

 
2230 × 1,5 × 1

60
= 55,75 timmar putsning 

 
2230 × 0,15 × 1

60
= 5,575 timmar gödsling  

 

Nyckeltal 

 
89,2 + 55,75 + 5,575 = 150,525 

 
150,525 × 60 = 41753 

 
41753

2230
= 18,723~18,72 

 
Slutgiltigt nyckeltal för kategori R3 är 18,72 min/m2 och år. 
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R4 – Rosplanteringar 

Denna kategori finns representerad i så liten utsträckning att data inte kunde samlas in 
på skäligt vis i nuläget. 

R5 – Planteringskärl 

För denna kategori fanns inte behov av att tidsinsamla specifikt för Karlskoga kommun 
utan vi har i stället kunna kontrollräkna siffror från modeller som finns i program från 
Aaeron, Incit Xpand. Vi har kontrollräknat dessa genom att applicera dem på vår 
sammanlagda yta för skötselkategorin och därefter jämfört dem mot verksamhetens 
nuvarande uppskattning av tidsåtgång för dessa åtgärder. 
 
På samtliga kategorier vi valt att applicera dessa beräkningsmodeller har vi känt oss 
nöjda med noggrannheten i beräkningsmodellen. 
 
Dessa siffror antas med säkerhet för nuvarande innehav av planteringskärl men bör 
separeras och specificeras baserat på typ av kärl för framtida tidsberäkning. 
 
Bevattning beräknas på 33% av en heltidstjänst under säsong. 

Beräkningsmodell för tidsåtgång 

 
82 × 150 × 1

60
= 205 timmar hantering av planteringskärl, jord och växter  

 
 

Nyckeltal 

 
205 = 205 

 
205 × 60 = 12300 

 
12300

82
= 150 

 
 
Slutgiltigt nyckeltal för kategori R5 är 150 min/st och år. 
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T - Träd 

Dessa har inte tidsberäknats specifikt då det inväntar ett övergripande arbete med 
framtagande av trädvårdsplan med tillhörande inventering. I väntan på detta har vi 
avsatt vintersäsongen med viss anpassning för att innehålla arbetet kopplat till träd. 
 
Dessa kategorier kommer att beräknas separat och nyckeltal kommer att kunna 
appliceras för varje träd mätt i antal inom respektive kategori. 
 
Specifika nyckeltal för formklippta och hamlade träd kommer att presenteras. 

N - Naturmark 

Denna kategori har inte beräknats då den sedan tidigare till störst del utförts av 
medarbetare från KFE och har därmed inte belastat enheten i fråga om tidsåtgång för 
arbete. Dessa kategorier kommer att beräknas och nyckeltal kommer antas för att bättre 
kunna agera underlag i planering och samordning med andra verksamheter och aktörer. 

M – Markbeläggning (samtliga förutom M4 – Sand) 

Denna kategori innehåller skötselåtgärder som var och en redan beräknats i ovan 
nämnda generella skötselåtgärder som ligger obundet till specifik yta. Här finns inget 
tydligt behov av att separera exempelvis lövupptagning specifikt för asfalt då den är 
bättre räknad generellt för antal m2 samlad yta av alla kategorier. 
 
Undantaget från detta är ogräsbekämpning, mossbekämpning, krattning och utjämning 
vilket beräknas generellt och tas höjd för enligt nedan presenterad modell med 
tidsåtgång tagen från Incit, med intervall anpassad. Nyckeltal för detta bör baseras på 
val av metod för ogräsbekämpning på varje enskild kategori men i dagsläget finns ingen 
antagen linje för detta. 

Beräkningsmodell för tidsåtgång 

 
360 353,5 × 0,12 × 1

60
= 720,707 timmar hantering av markbeläggning  

 

M4 – Sand 

Denna yta bearbetas främst med jordfräs för att luckra upp och hålla sanden luftig för att 
säkerställa fallytans funktion. I samband med detta rensas ogräs från ytan vilket denna 
siffra återspeglar. 
 

Beräkningsmodell för tidsåtgång 

 
20016,3 × 0,6 × 4

60
= 800,64 timmar fräsning och ogräsrensning av sandyta  

 
 
Slutgiltigt nyckeltal för kategori M4 är 2,4 min/m2 och år. 
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V – Vattenanläggning 

Denna kategori sköts helt och hållet på avtal med extern aktör vilket gjort att behov inte 
finns av att ställa upp detta i en tidssammanställning. 
 
Denna kategori, som andra ovan, bör snarare beräknas i första hand för att bättre agera 
underlag i samarbete och planering med annan verksamhet eller aktör. Då 
vattenanläggningar oftast är unika i sin utformning och funktion kan inte en generell 
siffra appliceras för kategorin utan föreslås istället beräknas utifrån varje enskild 
anläggnings specifika förutsättningar. 

MA1 – Allmän utrustning 

Denna kategori har inte beräknats någon löpande tidsåtgång då dessa inte får den typ av 
behandling i dagsläget, utan hänger till stor del på felanmälan från allmänheten vid 
eventuella brister för att kunna utföra felavhjälpande underhåll och reparationer, 
alternativt byte av utrustning. Generellt för kategori MA är behovet av rutin för tvätt 
som idag ej finns. 
 
Undantaget är när exempelvis bänkar och bord är del av lekplats, där de innefattas av 
lekplatsens besiktning och tillsyn. 
 

MA2 – Staket och stängsel 

Denna kategori har som ovan ingen skötsel specifikt kopplad till sig annat än 
felavhjälpande underhåll vilket vi, tillsammans med andra behovsåtgärder, inte har 
tidsberäknat. 
 
Samma undantag som ovan gäller när stängsel och grind är del av lekpark, där de 
innefattas av lekplatsens besiktning och tillsyn. 

MA3 – Lekplatsutrustning 

För denna kategori har vi utgått från generella siffror för tidsåtgång som tagits fram 
efter förfrågan till personal med denna kunskap inom organisationen. Siffror har angetts 
generellt för dels lekplats (område) och lekutrustning (enskilt objekt) där det vart mest 
lämpligt att applicera. 
 
Nedan intervall och typ av tillsyn är på olika sätt kravställd i standard SS-EN 1176. 
 
Besiktning och underhåll har för beräkningens skull sammanställts i en siffra som 
motsvarar 2 heltidstjänster. I dagsläget finns bemanning specifikt för detta. 
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Beräkningsmodell för tidsåtgång 

 
80 × 10 × 52

60
= 666,666 timmar veckotillsyn av lekplats  

 
634 × 15 × 4

60
= 634 timmar funktionskontroll av lekutrustning 

 
1362 ∗ 2 = 2724 timmar besiktning och underhåll av lekutrustning 

MA4 – Sportutrustning 

Denna kategori har i dagsläget inte kostnadsberäknats specifikt men de objekt som 
ansvaras för av enheten anses vara i så liten skala att den rimligtvis kan ingå i 
markutrustning och dess tillhörande tidsåtgång i övrigt. 

MA5-7 – Trappa, mur, trädäck 

Dessa kategorier samlas enkelt då de flesta åtgärder, förutom behovsåtgärder, faller 
inom det som ovan kallats generella åtgärder, d.v.s. åtgärder som enklast appliceras 
generellt på en yta oberoende av kategorisering. 
 
Generellt för dessa är även behovet av rutin för tvätt och besiktning, vilket bör 
eftersträvas att få rutin för och lyfta in i verksamhetsplanering. 

S1 – Sopkärl 

Denna kategori har inte beräknats någon löpande tidsåtgång då dessa inte får den typ av 
behandling i dagsläget, utan hänger till stor del på felanmälan från allmänheten vid 
eventuella brister för att kunna utföra felavhjälpande underhåll och reparationer, 
alternativt byte av utrustning. För även denna kategori bör rutin för tvätt etableras. 
 
Tömning och tillsyn av dessa är inräknat i tidsåtgången för städning i övrigt, då denna 
siffra grundar sig i en generellt tagen tidsåtgång per vecka där även denna aktivitet 
ingått. 

S2 - Hundlatrin 

Denna kategori har inte beräknats någon löpande tidsåtgång då dessa inte får den typ av 
behandling i dagsläget, utan hänger till stor del på felanmälan från allmänheten vid 
eventuella brister för att kunna utföra felavhjälpande underhåll och reparationer, 
alternativt byte av utrustning. För även denna kategori bör rutin för tvätt etableras. 
 
Tömning och tillsyn av dessa tas idag om hand av KEMAB enligt löpande avtal.  

S3 – Hundpåsestation 

Denna kategori består av reklamsponsrade utdelningsplatser för påsar ämnade för 
omhändertagande av hundträck. 
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Den enda löpande driftåtgärden för dessa är påfyllnad av påsar vilket räknas in i andra 
typer av åtgärder som är förekommande i närheten av dessa. Specifik tidsåtgång 
bedöms ej behövas för objektens nuvarande omfattning. 

U1-3 – Konstverk och monument, Julgranar, Belysning 

Dessa är frågor är under utredning och kan idag ej behandlas för beräkning av 
tidsåtgång. Julgranar undantaget, detta nedan medräknat i högtidsutsmyckning. 

U4 – Högtidsutsmyckning 

Säsongsutsmyckning är beräknat på uppskattning av arbetstid ett normalår där det inte 
är allt för omfattande reparationer som behövs under säsong. 

Beräkningsmodell för tidsåtgång 

 
2 × 30 × 5 = 300 
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Generella åtgärder 

Lövupptagning och höststäd 

Tidsåtgång för denna sammanslagna åtgärd har baserats på tidigare års tidsåtgång för 
denna åtgärd och kommer fortsatt att beräknas generellt oberoende av aktuell 
skötselkategori. 
 
Försök att dela in denna åtgärd efter kategori och tilldela ett enskilt nyckeltal för varje 
ansågs alldeles för omfattande och komplicerat då det till stor del är avhängt 
arbetsplanering och det tillvägagångssätt som bäst är applicerat beroende på varje 
enskild ytas specifika omständigheter. 
 
För tidsekvationens skull anses denna siffra tillräckliga för att ge en skälig bild, men 
tidsåtgång för detta bör insamlas under kommande säsong för att med större 
noggrannhet ligga till grund för kommande beräkningar. 

Städning 

Åtgärden för städning är beräknat oberoende av kategori där nuvarande siffra grundar 
sig i inrapporterad bemanning från KFE, där nuvarande avtal för städning ligger. Utöver 
detta har vi tagit höjd med 1,5 heltidsbemanning i Kategori 1 för att få medräknat de 
objekt enheten själva har renhållning på samt för perioder där bemanning kan behöva 
utökas från KFE på grund av ökad nedskräpning.  

Vårstädning 

Denna kategori är precis som höststädning baserat på tidigare års tidsåtgång för denna 
åtgärd och räknas oberoende av skötselkategori. 
 
För tidsekvationens skull anses denna siffra tillräckliga för att ge en skälig bild, men 
tidsåtgång för detta bör insamlas under kommande säsong för att med större 
noggrannhet ligga till grund för kommande beräkningar. 

Underhållssopning 

Denna åtgärd avser underhållssopning med liten redskapsbärare på främst ytor i 
centrum, men även utöver detta i mån av tid och behov. Detta avser en mer intensiv 
skötsel av särskilda ytor än vad som angetts generellt i tidsåtgången för 
markbeläggning. Tidsåtgången är baserad på 1 heltidsbemanning i Kategori 1 under 
säsong för detta. 

Sandupptagning 

Denna kategori är precis som höststädning och vårstädning baserat på tidigare års 
tidsåtgång för denna åtgärd och räknas oberoende av skötselkategori. 
 
För tidsekvationens skull anses denna siffra tillräckliga för att ge en skälig bild, men 
tidsåtgång för detta bör insamlas under kommande säsong för att med större 
noggrannhet ligga till grund för kommande beräkningar. 
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Bevattning 

Denna kategori är precis som höststädning och vårstädning baserat på tidigare års 
tidsåtgång för denna åtgärd och räknas oberoende av skötselkategori. 
 
Denna bemanning är bäst lagd utifrån andel av en heltidsbemanning i Kategori 1 snarare 
än att separera den på antal objekt. Detta då förutsättningarna kan variera kraftigt 
beroende på rådande väderlek och andra omständigheter. 

Vinter 

Vintersäsongen blev svårberäknad baserad på det faktum att det i regel inte finns 
särskilt många återkommande driftåtgärder kopplade till park och grönytor att utföra 
under denna säsong. Arbetet består till störst del av röjning och trädfällning samt även 
till viss del gallring och beskärning av buskar och träd. Detta kan variera kraftigt från år 
till år beroende på exakt hur många önskemål från allmänheten som inkommit gällande 
nedtagning av träd, hur omfattande våra egna huggnings- och röjningsarbeten i 
parkmark är samt eventuella projektarbeten. 
 
Utöver detta tillkommer det faktum att så gott som hela personalstyrkan på ett vis eller 
annat blir delaktiga i vinterväghållningen genom antingen framförande av maskin eller 
via handskottning. Det gör att tiden på sätt och vis är tagen i anspråk men kan i förväg 
inte uppskattas hur stor del av perioden som kommer att hängivas åt vilket ändamål. 
 
Sammantaget från detta gör att vi för tidsberäkningens skull valt att kalla vinter med 
sina tillhörande aktiviteter för en separat åtgärd med en egen tidsåtgång.  
 

Bilagor 

Bilaga (1), Effektiv arbetstid 
Bilaga (2), Datainsamling gräsklippning 
Bilaga (3), Beräkning transport 
Bilaga (4), Årshjul exempelår 2021 
Bilaga (5), Sammanställning tidsåtgång 
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