
Revisjonsrapport / 2013
Genomford på uppdrag av revisorevna
September 2013

Haninge kommun
Granskning av planprocessen

=~ ERNST &YOUNG
Quality In Everything We Do



EY
Bue~dinq,~ Øtt~~
w~rki~nq wnrlcl

Innehåll

1. Sammanfattning ............................................................................................................2

2. Inledning ........................................................................................................................4
2.1. Bakgrund ................................................................................................................. 4
2.2. Syfte ........................................................................................................................4
2.3. Metod ...................................................................................................................... 5

3. Planeringsprocessen ....................................................................................................6
3.1 _ Roller och ansvar ..................................................................................................... 6
3.2. Styrning och prioritering ........................................................................................... 6
3.3. Oversikt och framforhållning ....................................................................................7
3.4. Resurseroch kompetens .........................................................................................7
3.5. Nya plan- och bY991agen ......................................................................................... 8
3.6. Intern kontroll i avgiftssåttningen ..............................................................................8
3.7. Arbetets effektivisering .............................................................................................9
3.8. Samarbetet med externa aktorer ..............................................................................9
3.9. Kommunens miljomål .............................................................................................10
3.10. Kommunmedborgarnas delaktighet .................................................................... 10
3.11. Kommentarer .....................................................................................................11

1



EY
E3uF~~dia~~ d, crecr~~
w~!rMinq wQri~'

1. Sammanfattning
På uppdrag av de fortroendevalda revisorerna har Ernst &Young genomfort en granskning
av planprocessen i Haninge kommun. Granskningen har som syfte att bedoma
stadsbyggnadsnåmndens och kommunstyrelsens styrning av planprocessen och deras
strategier och åtg~rder for att mojliggora den planerade utbyggnaden samt att tiliråckliga
resurser finns.

Ansvarsfordelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsn~mnden upplevs vara
tydlig såvål enligt reglemente och delegationsordning, som i det praktfiska utforandet. Upp-
draget till de två forvaltningarna upplevs också som tydligt från politisk nivå.

Genom berednings- och samordningsorganet (LTF) finns en samordning av planprocessen
mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnåmnden som åstadkommer tydliga priorite-
ringar, samsyn och en koppling mellan planforfrågan/uppdrag och tillg~ngliga resurser.
Styrningen av planfrågorna tydliggors genom de prioriteringslistor som tas fram och de
prioriteringar som sker inom LTF.

Den prioritering som sker tillsammans med den sortering/analys som sker av planuppdra-
gen enligt typ av plan bidrar till en tillfredsst~llande framforhållning i planprocessen.

Bristen på kvalificerade medarbetare år ett stort problem auseende planprocessen. Åtg~rder
har vidtagits for att kunna rekrytera mindre erfarna medarbetare.

Samordningen av resurser kompliceras av att planavdelningen och mark- och
exploateringsenheten tillhor olika forvaltningar. Samverkansformerna bor vidareutvecklas
foren effektivare planprocess.

Planavdelningen har idag ingen egen mifjokompetens. Olika losningar soks for att stårka
planprocessen med olika slags miljokompetenser.

P~ndringarna i plan- och bygglagen har endast haft mindre påverkan på processens
genomforande. Erforderliga åndringar av rutiner o.dyl. samt utbildningsinsatser har
genomforts.

Effektiviteten i och kvalitetssåkringen av planprocessen har okat genom att nya rutiner och
maliar tagits i bruk både vad avser sjålva ~rendehanteringen och administrative kringrutiner.

Kontroll- och uppfoljningsmojligheterna av avgiftsdebiteringen ~r v~sentligt storre i de fall
plankostnadskontrakt tecknats och debitering finte sker enligt schablon.

Kommunen har okat sine utåtriktade finsatser både vad avser att h~mta in synpunkter och
ideer från externs aktorer tidigt i processen och att forb~ttra dialogen med
kommunmedborgarna.

Våra forslag till fortsatt utveckling sammenfattes nedan:

► Fortsett att vidte åtg~rder for att komma till råtta med bristen på resurser med erforderlig
kompetens, såvel genom rekrytering, erforderliga stodresurser som konsultstod.

For en effektivere planprocess bor planavdelningen och mark- och exploateringsenheten
vidareutveckla samverkansformerna.
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Fullfoij pågående arbete med att forstårka den interns kontrollen i avgiftsdebiteringen
genom att oka antalet plankostnadskontrakt.

Olika losningar bor sokas for att forsterka miljokompetensen i planprocessen, exempelvis
genom att soka gemensamma losningar tilisammans med andra kommuner.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

En relativt kraftig expansion sker/planeras i Haninge kommun, vilket får effekter på ekonomi
och verksamhet. Byggnationen inneber att ett flertal fordjupade utvecklingsprogram och
detaljplaner måste tas fram samt att antalet bygglov forv~ntas oka. Den fortsatta utvecklingen
och expansionen av kommunen behover uppm~rksammas, framfor alit med fokus på vilka
resurser och vilken framforhållning som Haninge kommun har for att klara okade krav på
balans meilan behov och tillgångliga resurser.

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen. Arbetet ska vara demokratiskt och bedrivas
med stor oppenhet. Ett flertal olika tillfållen till samråd, utst~liningar och remissomgångar ska
finnas under processen.

En granskning genomfordes under 2008 dir vissa brister kunde konstateras i planprocessen
samt risk for bristende resurser.

2.2. Syfte

Granskningens syfte ~r att bedoma stadsbyggnadsn~mndens och kommunstyrelsens
styrning av planprocessen och deres strategier och åtgårder for att mojliggora den planerade
utbyggnaden samt att tillr~ckliga resurser finns. I granskningen foljs given vidtegna åtgårder
från 2008 års granskning upp.

Revisionsfrågor

Ar roll- och ansvarsfordelning melian kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnåmnden
tydliggjord?

Finns en tillfredsst~llande styrning och prioritering av planarbetet, samt sker en samlad
bedomning av de uppdrag/best~llningar som ska utforas i relation till tillg~ngliga
resurser?

Vilken grad av oversikt och framforhålining finns betråffande expansionen inom
kommunen och behovet av planer?

Finns erForderliga resurser och trompetens inom kommunen som stod i planprocessen?

På viltra sitt har verksamheten enpassets utifrån kraven i nya plan- och bygglegen?

o Har utbildning i och med ikrafttr~dandet av den nya plan- och bygglegen
genomforts?

Foreligger en god intern kontroll auseende uppfoljning av avgifter for detaljplaner?

Viltra åtgårder har vidtagits for att effektivisere arbetet, exempelvis genom IT-teknik?

Viltra åtg~rder har vidtagits for att styrka och utveckla samarbetet med externa
aktorer, exempelvis lantm~teriet etc? Hur tillgodoses j~mst~lldheten mellan olika
samhållsintrPSSen i pianprocessen?

Hur beaktas kommunens miljomål i planprocessen?

Hur arbetar kommunen med att mojliggora delaktighet från kommunmedborgarna i
planprosessen?
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2.3. Metod

Granskningen baseras på intervjuer och studier av relevante dokument. P~rendeprocessen
kring detaljplaner har granskats stickprovsvis for att kartl~gga och bedoma hur processen
fungerer.

Intervjuer har genomforts med ordforanden for kommunstyrelsen, ordforanden for
stadsbyggnadsnåmnden, planchefen och mark- och exploateringschefen.

Samtlige intervjuede har beretts tillf~lle att faktagranska rapporten.

Den i intervjuerne och i styrdokumenten beskrivna planprocessen har verifierats genom två
stickprov dår årendenas dokumentation gåtts igenom. De planårenden som granskats år:

Vendelso 3:180 — enkelt planforfarande

Ålsta 1:73 (Fors arbetsplatsområde) — normalt planforfarande.
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3. Planeringsprocessen

En detaljplan ~r ett juridiskt dokument som fastst~ller markanv~ndningen i ett område.

Dokumentet reglerar både rettigheter och skyldigheter, t.ex. markytans utformning,

fastighetsindelning och byggrettens storlek. Detaljplaneringen regleras av plan- och
bygglagen (PBL) och ska folja viss handl~ggningsordning.

3.1. Roller och ansvar

Kommunstyrelsen har det overgripande ansvaret och ska driva frågor som år av fintresse for

kommunen som helhet, exempelvis utveckling på regional- eller lånsnivå. Kommunstyrelsen

har det overgripande ansvaret for den overgripande ekonomiska och sociala planeringen

samt ska leda och samordna verksamheten inom oversiktsplaneringen enligt PBL. Vidare

ansvarar kommunstyrelsen for mark- och bostadspolitiken och att en tillfredsst~llande

markberedskap uppråtthålls samt beslutar om planuppdrag enligt PBL.

Enligt reglementet ansvarar stadsbyggnadsn~mnden for att erForderlig detaljplanelåggning

enligt PBL gyger rum, att samhållsbyggandet fr~mjas samt att verka for en god byggnads-

kultur och en god stads- och landskapsbild. Vidare ansvarar nemnden for uppr~ttande, ~nd-

ring och upph~vande samt beslutar om antagande av detaljplaner som finte ~r av principiell

beskaffenhet eller i ovrigt av storre vikt.

Mot bakgrund av ovan genomgår detaljplaneprocessen foljande steg på overgripande nivå:

stadsbyggnadsn~mnden/-forvaltningen initierar rendet (utom ner planeringen avser

kommunens mark då kommunstyrelsen (mark- och exploatering initierar)),
kommunstyrelsen beslutar (godkånner eller forkastar) och stadsbyggnadsn~mnden/-

forvaltningen verkstyller detaljplaneprocessen.

Den politiska uppdelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsn~mnden

uppfattas genomgående som tydlig, vilket given gyller uppdraget till forvaltningarna.

Kommunfullmåktige har tillsatt en oversiktsplaneberedning som kan påverka processens

struktur i framtiden.

3.2. Styrning och prioritering

Styrningen på nationell nivå utgors av PBL, vilken i hog grad ~r styrande till sin karakter.

Några kompletterande direktiv på kommunal nivå har finte setts som nodv~ndigt.

For samordningen av planprocessen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsn~mnden

samt de olika avdelningarna/enheterna inom de båda forvaltningarna finns ett berednings-

och samordningsorgan, ledningstråff fysisk planering (LTF) inr~ttat. Syftet med bered-

ningsorganet ~r att åstadkomma tydliga prioriteringar och få en bittre koppling mellan pla-

ner och resurser. LTF leds av stadsbyggnadsn~mndens ordforande. Gruppen består av

gruppledarna for den politiska majoriteten, inklusive kommunstyrelsens ordforande såsom

gruppledare, samt ledande tj~nstemån från de båda forvaltningarna. Kontinuerliga treffar

sker också mellan de ansvariga tj~nstem~nnen inom exploatering och stadsbyggnad/plan.

Inom LTF sker en genomgång av samtliga liggande planuppdrag dir uppdragen prioriterats

i tre grupper: aktuella projekt som år prioriterade, på ventelista for att utforas senare samt

oprioriterade planuppdrag. Oversiktsplanen samt Mål och budget fungerar som stod i valet
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av vilka planer som ska prioriteras. Den prioritering av planprojekten som genomforts ses
som ett tydligt stod for arbetet.

ForFrågan/initiativ om planfrågor kommer från allmånheten, n~ringsliv/foretag eller från den
egna organisationen och politiske beslut. Verje fastighets~gare har rått att få en planforfrå-
gan proved politiskt. Gången ~r att alla forfrågningar ska kanaliseres till stadsbyggnadsfor-
valtningen. St~llningstagande till planforfrågan sker sedan i LTF, som tr~ffas cirka en gång
per månad. Ett girende skrivs fram till kommunstyrelsen som beslutar. Skriftligt besked ges
till den sokande och vid ett positivt beslut sker ett mote mellan stadsbyggnad och den
sokande. En handl~ggare utses d~refter for rendet.

Inom stadsbyggnad fordeles de olika planuppdragen enligt den prioritering som faststållts
av LTF. Det finns en politisk vilja att oka entalet entegna detaljplaner med mer ån
tilig~ngliga personalresurser medger. Något exakt ental/mål har finte setts upp.

Inom planenheten har samtlige planer gåtts igenom och sorterats in i tre kategorier:
omvandlingsområden, Hormela detaljplaner samt enkle forfaranden. Dessa listor resulterer i
en tydlig prioriterings- respektive våntelista.

Den styrning som sker från styrelse, nemnd och LTF ses som tydlig. Delegationsbeståm-
melserna ~r också tydliga.

3.3. Oversikt och framforhållning

Framforhållningen iform av politisk inriktning och beslut angående den exploatering, plan-
I~ggning och byggnation som ska ske inom kommunen ses av de intervjuede som god
genom det arbete som sker med oversiktsplanen och utvecklingsprogrammen (Delero,
Jordbro, Tungelsta, Vendelso och Vistra Haninge j.

Kommunfullmåktige har målet att kommunen ska oka med 10 000 invånare mellan åren
2008 och 2018 och planer tas fram for denne expansion. Utover for expansion tas planer
fram for att komma tiliråtta med oråttvisor som finns inbyggda i åldre planer. Dessa planer
~r som regler enkle att hentere och kråuer som regel finte medverken av
exploateringsingenjorer.

Den prioritering som skett av planprojekten i dels typ av plan (omvandlingsområden, nor-
mala detaljplaner och enkle forfaranden), dels prioriteringsordning ~r ett v~sentligt led i att
skapa en bittre framforhållning. Det finns tidplaner for alla pågående projekt.

3.4. Resurser och trompetens

Tillgången på kompetente medarbetare ~r en kritisk faktor for planverksamheten. Både
planavdelningen och mark- och exploateringsenheten har under ett ental år haft ett
anstrångt personallege med fremst store pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera
erfarne medarbetare med ritt trompetens. Detta tillsammans med att kommunen
expanderar kraftigt.

Svårigheterna att rekrytera gyller finte bera i Haninge kommun. Flere kommuneri n~rområ-
det soker efter samme personkategorier. Det finns for få nyutbildade i forhållande till
efterFrågan samt att konkurrensen från private marknaden år stor.
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Planavdelningen består av 1 chef, 15 fast anst~llda och 2 timanst~llda planarkitekter och 2
samordnare. Planavdelningen ~r nu fullt bemannad i enlighet med budget, enligt dess chef.
År 2008 bestod planenheten av åtta personer.

Mark- och exploateringsenheten har 1 chef, 1 markforvaltare, 2 exploateringsingenjorer, 3
anl~ggningsingenjorer, 1 projektledare for Vega och 1 exploateringshandl~ggare. Enheten
har en budget foren tionde medarbetare.

Normalt i kommuner ~r det en ungef~rlig j~mvikt mellan antalet planarkitekter och
exploaterings-/anl~ggningsingenjorer. I Haninge ~r det en kraftig overvikt av planarkitekter.

Planavdelningen har klarat av den kraftiga okningen av medarbetare genom att anst~lla
mindre erfarna medarbetare. Genom ett omfattande stod i form av detaljerade
rutinbeskrivningar och maliar for planprocessens olika delar har åven mindre erFarna
medarbetare kunnat rekryteras. Mark- och exploateringsenheten har finte rekryterat mindre
erfarna medarbetare i samma utstr~ckning.

Planårendena bemannas genom en samordningsgrupp som planchefen leder, dir chefen
for mark- och exploatering ingår eftersom exploateringskompetens ~r med i hela fasen från
uppstart, planprocessen och genomforandet.

Enligt planchefen uppr~ttas tidplanen (prioriteringen) utifrån planavdelningens resurser. I de
fall andra enheter finte kan svara upp mot tidplanens resursbehov soks losningar från fall till
fall t.ex. genom konsulter. Genom att planavdelningen och mark- och exploateringsenheten
tillhor olika forvaltningar — vilket finte ~r ovanligt given i andra kommuner — kompliceras
samordningen av resurser j~mforts med om avdelning/enhet lytt under samma
forvaltningschef. Intervjuerna tyder på att gyven under dagens organisatoriska ftiruts~ttningar
skulle genom båttre insyn och kommunikat~on samordningen av resurser kunna ske ~dttre
~n i dag.

3.5. Nya plan- och bygglagen

Nya PBL har finte st~llt krav på några genomgripande forandringar av planprocessen eller
kravt okad bemanning. Exempel på forandringar som lyfts fram ~r att en ny taxa tagits fram
for planprocessen i samband med att nya PBL st~llde krav på ett nytt sått att ta betalt for
bygglov och att PBL stiller krav på att varje enskild fastighets~gare ska få beskrivet
konsekvenserna av planen. Lantm~teriet har I~mplig kompetens for att gora sådana
beskrivningar och anlitas av planavdelningen. De anpassningar som behovt ske av maliar
som anv~nds i planprocessen har genomforts.

Utbildningar har genomforts for medarbetarna, men given for politikerne i
stadsbyggnadsnåmnden. Samtlige medarbetare på planavdelningen har fått och får
kontinuerligt utbildning relaterat till nya PBL. Vert att notere ~r att ett ental medarbetare ~r
nyanst~llda och har finte arbetat enligt "gamla" PBL.

3.6. Intern kontroll i avgiftss~ttningen

Det finns en taxa for stadsbyggnadsn~mndens verksamhet inom PBLs område som ~r
godkynd av stadsbyggnadsn~mnden och fastst~lld av kommunfullm~ktige. Texan togs fram
efter att nya PBL tritt i kraft.

Debitering av avgifter sker efter olika principer beroende på om plankostnadsavtal tecknats
med fastighets~garen eller finte.
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Den som bestiller en ny eller indring av detaljplan eller områdesbest~mmelse ska betala
planavgift. Avgiften ska motsvara stadsbyggnadsnåmndens sj~ivkostnader. Sj~lvkostnaden
utgors dels av kostnader for egen personal enligt en timprislista for olika yrkeskategorier som
finns intagen i taxedokumentet, dels av utgifter for t.ex. anlitade konsulter. Av
plankostnadsavtalet framgår kommunens uppskattade tidsåtgång for handlåggning och pris
samt andra utgifter. Samtliga som arbetar med planerna tidrapporterar på koder upplagda for
respektive plan. Tidrapporteringssystemet ~r integrerat med ekonomisystemet och
planchefen attesterar samtliga tidrapporter. Det faktiska utfallet debiteras fastighets~garen.
Avvikelser mellan utfall och det uppskattade priset enligt plankostnadsavtalet forklaras for
fastighets~garen.

de fall dir plankostnadskontrakt finte tecknats — fremst omvandlingsområden — anv~nds en
schablontaxa. Schablonerna framgår av det faststållda taxedokumentet. Schablontaxan ~r
utformad efter den modell Stockholms Stad tillempar. Haninge kommun j~mforde olika
taxemodeller men fastnade for Stockholms Stads. Schablontaxan debiteras ner
fastighets~garen soker bygglov, vilket inneber att det finte finns någon koppling mellan ner
planarbetet genomfors och avgiften debiteras. Soker finte fastighets~garen bygglov kommer
ingen avgift att debiteras.

Mojligheterna till kontroll och uppfoljning ~r v~sentligt båttre i de fall dår plankostnadsavtal
finns och lopande fakturering av upparbetade kostnader kan ske. Enlig planchefen ~r
utgångspunkten att i så stor utstr~ckning som mojligt teckna plankostnadsavtal samt att en
oversyn av schablontaxan ska ske.

3.7. Arbetets effektivisering

Den snabba tekniska utveciclingen har mojliggjort ett anta) effektiviseringar.
Kommunikationen mellan medarbetare underlåttas av gemensam digitaliserad kalender,
uppkoppling hemifrån, mejl i telefon etc. Arbetsprocesserna har också effektiviserats genom
CAD-program, digitalt ~rendehanteringssystem, digitaliserad avtalsbevakning och
tidredovisning i ekonomisystemet.

Arbetsprocesserna har effektiviserats genom den standardisering som skett genom den
detaljerade och tydliga rutinbeskrivning som finns på intranåtet sedan våren 2013.
Obligatoriska maliar har tagits fram for samtliga moment i planprocessen. Mallarna ~r en del
av planprocessens kvalitetssystem —mer enhetlig ~rendehantering och fårre fei inneber okad
effektivitet. Backup-roller har finforts foren smidigare handlåggning av plan~renden vid den
ordinarie medarbetarens frånvaro. Utskicksrutinerna har också rationaliserats.

Genom att I~gga ut alit mer information på nåtet har antalet samtal från medborgarna
urinskat.

Den externt mest synliga effektiviseringen som skett ~r minskningen av ~rendenas "liggtid".
Genom forandringar i handl~ggningsordningen mellan nemnd och forvaltning har
handl~ggningstiden for plan~renden kunnat minskas med sex veckor.

3.8. Samarbetet med externa aktorer

Planchefen har aysikten att involvera intressenterna tidigt och nyra i planprocessen. Detta tar
sig bland annat uttryck i underhandskontakter med I~nsstyrelsen och Trafikverket, utover de
formaliserade kontakterna vid samråd och remisser. Med I~nsstyrelsen sker moten varannan
vecka. For att få "inspel" i form av fakta, ideer, synpunkter etc från olika intressenter samt for
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att oka j~mst~lldheten mellan olika intressenter ges åven exempelvis foretag och
handikapporganisationer mojlighet att komma till tats tidigt i processen. D~rigenom finns ett
mer allsidigt belysande underlag for avv~gningar och ståilningstaganden iden fortsatta
planprocessen.

3.9. Kommunens miljomål

Kommunens miljoarbete utgår från mål faststållda av kommunfulim~ktige. De mål som beror
stadsbyggandet ~r foljande:

1. Koldioxidutsl~ppen ska minsta med 25 %till år 2020 (från 2005 år nivå).
2. Energianv~ndningen ska minska.
3. Den biologiska mångfalden ska oka.
4. Sjoar och vattendrag ska bli renare.

planavdelningens uppdrag att uppr~tta detaljplaner ligger att detaljplaneringen ska fremja
en långsiktig utveckling med minskad klimatpåverkan i enlighet med kommunfullm~ktiges
faststållda mål.

Av planavdelningens arbetsplan framgår hur miljomålen beaktas i planprosessen. For måten
1, 3 och 4 finns det i arbetsplanen angivet indikatorer, stadsbyggnadsn~mndens strategi
respektive åtagande med auseende på måten samt planavdelningens aktiviteter med
angivande av ansvarig.

Stadsbyggnadsforvaltningen (och dårmed planavdelningen) har ingen egen
miljokompetens. Genom bildandet av ett kommunalforbund for h~lso- och miljofrågor mellan
Haninge och några andra kommuner på Sodertorn den 1 april 2008 har personal på
miljosidan overforts till forbundet. Kommunekologen och miljostrategen overfordes till
kommunstyrelseforvaltningen. Det inneber att det finte finns några resurser på
stadsbyggnadsforvaltningen for att gora de miljom~ssiga bedomningar som kr~vs enligt
lagstiftningen.

Enligt planchefen har man anpassat sig till att finte ha egen miljokompetens. Man har enligt
uppgift ett mycket bra samrådsforfarande med I~nsstyrelsen. Miljobedomning enligt
prosessmatten sker tillsammans med kommunekologen på kommunstyrelsen. Vid behov
derutover sker exempelvis upphandling av konsulter.

Planchefens bedomning ~r att rutinerna fungerar åven utan egen miljokompetens, men att
det skulle fungera enklare om man hade egen kompetens på forvaltningen/avdelningen.
Problemet år att planprosessen krever spetskompetens inom ett anta) mifjoområden, vilket
finte kan losas genom rekrytering av en miljogeneralist. Planchefen har forsokt att losa det
problemet genom att diskutere med andra kommuner om att de olika kommunerna anstiller
miljospecialister med olika inriktning och att man sedan delar på dessa resurser. Planchefen
har finte fått med andra kommuner, men arbetar vidare med det uppslaget.

3.10. Kommunmedborgarnas delaktighet

Kommunfullm~ktige har formulerat mål for medborgernes delaktighet och inflytande — målet:
Invånarnas delaktighet och inflytande i samhellet ska oka. Paven målet: Invånarna ska vara
nojda med kommunens service ror relationen kommun — medborgere.

På samme sitt som for kommunens miljomål har dessa både mål inarbetats i arbetsplanen
for planavdelningen. Indikatorer for Nojd inflytandeindex och Nojd medborgarindex med
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måltal finns framtagna. Av arbetsplanen framgår given SBNs strategi respektive åtagande
med auseende på måten samt planavdelningens aktiviteter med angivande av ansvarig.

Konkreta exempel på åtgårder som har genomforts for att oka kommunmedborgarnas
delaktighet gir:
• En handbok for medborgardialog i planprocessen har tagits fram.
• Oppet hus for plan- och byggverksamheten har genomforts.
• Enkyt till kommunmedborgarna om hur de uppfattar kommunens sått att informera

och kommunicera detaljplaner.
• Medborgardialog Jordbro.
• Dataro strand, tidig dialog innan samrådsforslag horjar arbetas fram.
• Planavdelningen har arbetat fram "Snacka stad", som ~r ett stadsbyggnadsforum

som ska v~cka fintresse for stadsutveckling.
• Forvaltningen har initierat och finansierat "Kanske en lekplats i mitten", ett

medborgardialogprojekt kring Gentrala Handens utveckling i samarbete med
konsthallen.

Enligt planchefen arbetar man kontinuerligt med att forsoka hitta nya vegar for att oka
medborgarnas delaktighet.

3.11. Kommentarer

den granskning av planprocessen som genomfordes i juni 2008 konstaterades att roller
och ansvar var i allt v~sentligt tydliga på politikernivån. Oppdragen till forvaltningarna
uppfattades också som tydliga. Styrdokument som reglementen och delegationsordningar
fanns framtagna och var tydliga. Slutsatserna om roller och ansvar gyller given efter denna
granskning.

Genom LTF finns en samordning av planprocessen mellan kommunstyrelsen och
stadsbyggnadsn~mnden for att åstadkomma tydliga prioriteringar, samsyn och en bittre
koppling mellan planforfrågan/uppdrag och tillg~ngliga resurser. Vår bedomning år att
styrningen av planfrågorna tydliggors genom de prioriteringslistor som tas fram och de
prioriteringar som sker inom LTF.

Den prioritering som sker tillsammans med den sortering/analys som sker av planuppdra-
gen enligt typ av plan bidrar till en tillfredsst~llande framforhållning i planprocessen.

Det allvarliga problemet som lyftes fram i foregående granskning var bristen på kvalificerade
medarbetare. Marknaden når det gyller kvalificerad kompetens år lika ogynnsam idag for
kommunen. Planavdelningen har genomfort ett anta) åtg~rder for att skola in mindre erfarna
medarbetare vilket lett till att planavdelningen idag haren bemanning i paritet med budget.
Motsvarande åtg~rder har finte vidtagits i samma omfattning av mark- och
exploateringsenheten. Det foreligger en stor diskrepans mellan antalet planarkitekter på
planavdelningen och exploaterings-/anl~ggningsingenjorer på mark- och
exploateringsenheten. Sammantaget ~r bristen på kvalificerade medarbetare fortfarande det
stora problemet auseende planprocessen.

Eftersom planprocessen delvis ~r beroende av mark- och exploateringsenhetens resurser
kr~vs for att få en vil fungerande planprocess att dessa avdelningar/enheter har tillråckliga
resurser och åven har samverkansformer som stottar arbetet.
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Planavdelningen har idag ingen egen miljokompetens. For att styrka planprocessen med
olika sags miljokompetens bor planchefen forts~tta att exempelvis soka gemensamma
losningar tillsammans med andra kommuner.

Åndringarna i PBL, som år den Gentrala forFattningen som reglerar planprocessen, forefaller
endast haft mindre påverkan på processens genomforande. Erforderliga åndringar av
rutiner o.dyl. samt utbildningsinsatser har genomforts.

Effektiviteten i och kvalitetssikringen av planprocessen har okat —sedan den foregående
granskningen - genom att nya rutiner och maliar tagits i bruk både vad avser sjålva
årendehanteringen och administrativa kringrutiner.

Kontroll- och uppfofjningsmojligheterna av avgiftsdebiteringen ~r v~sentligt storre i de fall
plankostnadskontrakt tecknats och debitering finte sker enligt schablon. Ambitionen att fler
plankostnadskontrakt tecknas bor derfor uppmuntras.

Vår uppfattning ~r att kommunen har okat sina utåtriktade finsatser både vad avser att
håmta in synpunkter och ideer från externa aktorer tidigt i processen och att forb~ttra
dialogen med kommunmedborgarna.

Stockholm den 4 september 2013

Curt Oberg
Auktoriserad revisor
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