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Till Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsn~mnden

Granskning av planprocessen

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 planprosessen och deras
strategier och åtc~~rder for att mojliggora den plantirade utbyggnaden samt att tillr~ckliga
resurser finns.

Ansvarsfordelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnåmnden upplevs vara tydlig
såvel enligt reglemente och delegations~rdning, som i det praktfiska utforandet. Oppdraget till
de två forvaltningarna upplevs också som tydligt från politisk nivå.

Det finns en samordning av planprosessen mellan kommunstyrelsen och
stadsbyggnadsn~mnden som åstadkommer tydliga prioriteringar, samsyn och en koppling
mellan planforfrågan/uppdrag och tillg~ngliga resurser. Den prioritering som sker tilisammans
med den sortering/analys som sker av planuppdragen enligt typ av plan bidrar till en
tillfredsst~lfande framforhållning i planprosessen.

Bristen på kvalificerade medarbetare år ett stort problem auseende planprosessen. Åtgårder
har vidtagits for att kunna rekrytera mindre erfarna medarbetare.

Samordningen av resurser kompliceras av att planavdelningen och mark- och
exploateringsenheten tilihor olika forvaltningar. Samverkansformerna bor vidareutvecklas for en
effektivare planprosess.

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

Våra forslag till fortsatt utveckling sammenfattes nedan:

• Fortsett att vidte åtg~rder for att komma till ritta med bristen på resurser med erforderlig
kompetens, såvei genom rekrytering, erForderliga stodresurser som konsultstod.

• For en effektivere planprosess bor planavdelningen och mark- och exploateringsenheten
vidareutveckla samverksamsformerna.

• Fullfolj pågående arbete med att forsterka den finterna kontrollen i avgiftsdebiteringen genom
att oka entalet plankostnadskontrakt.

• Olika losningar bor sokas for att forsterka miljokompetensen iplanprosessen, exempelvis
genom att soka gemensamma losningar tillsammans med andra kommuner.

Rapporten overl~mnas hermed. Revisjonen onskar få kommunstyrelsens och
stadsbyggnadsn~mndens svar på revisjonsrapportens identifierade forb~ttringsområden senest
den 15 desember 2013.
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