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1. Sammanfattning

Ernst &Young har på uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Haninge kommun
granskat arbetet med trafiks~kerhet. Syftet ~r att bedoma kommunstyrelsens och
stadsbyggnadsnåmndens styrning, kontroll och uppfoljning av trafiks~kerhetsfrågorna med
utgångspunkt från kommunens trafiks~kerhetsprogram.

Granskningen visar att styrningen av arbetet med trafiks~kerheten utgår ifrån fastst~llda mål i
trafiks~kerhetsprogrammet. Det finns en framtagen åtgårdslista samt investeringsplan for
perioden 2011- 2015. Någon handlingsplan for det fortsatta arbetet kring trafiks~kerhet har
dock finte uppr~ttats.

Det finns en tydlig roll- och ansvarsfordelning mellan kommunstyrelsen och
stadsbyggnadsn~mnden ner det gåiler trafiks~kerhetsfrågor. Kommunstyrelsen ansvarar for
overgripande trafikpolitiska och strategiske frågor samt riskhantering vid extraordin~ra
hendelser. Stadsbyggnadsn~mnden ansvarar for kommunale trafiks~kerhetsfrågor.

Information om arbetet kring trafiks~kerhet finns på kommunens hemsida. Derutover
genomfors ingen attitydpåverkande arbete. Samverken sker med relevante aktorer samt med
andra kommuner inom Stockholms Ian. Allm~nheten har mojlighet att I~mna synpunkter på
trafiks~kerheten genom synpunktshantering på kommunens hemsida.

Det finns framtegna nyckeltal for uppfoljning av sikra kommunale gator men i dagslaget foljs
dessa finte upp. Rapportering av vidtegna åtg~rder, inom ramen for
trafiks~kerhetsprogrammet, sker finte till berorda nemnder.

Kommunstyrelseforvaltningen haren uppr~ttad krisledningsplan och genomfor risk- och
s~rbarhetsanalyser for hur samordningen av finsatser ska hanteras vid extraordin~ra
hendelser. Kommunens krisberedningsgrupp ansvarar for att utova den strategiske
ledningen vid extraordin~ra håndelser. Åtg~rder har vidtagits for att oka beredskapen finfor
den kommande vintern.

Vår samlede bedomning ~r att en handlingsplan for det fortsatte arbetet med
trafiks~kerhetsfrågorna bor uppråttas. I samband med granskningen har det tydligt
framkommit att åtg~rdslistan samt investeringsplanen finte anses vara realiserbare fullt ut
vilket ~r anm~rkningsv~rt. Det bor ske en kontinuerlig uppdatering av den framtegna
åtg~rdslistan och investeringsplanen. Nemnden bor given se over uppfoljning av
trafiks~kerhetsarbetet for att s~kerstålla att kommunen når de nationella urålen kring
trafiksåkerhet år 2020.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Trafiks~kerhetsarbetet på nationell nivå bygger på en "nollvision", visket inneber att ingen
m~nniska ska dodas eller skadas allvarligt i trafiken. Denna vision beslutades av riksdagen
år 1997. Ett nytt etappmål for trafiks~kerheten togs av riksdagen juni 2009 som inneber att
antalet doda ska halveras och allvarligt skadade minska med en fjårdedel från år 2007 till år
2020.

De insatsområden som kommuner serskilt kan påverka ~r att sikra kommunala Bator,
forbåttra informationen, information- och attitydpåverkan samt styrka samverkan mellan olika
aktorer inom trafiks~kerhetsområdet.

Kommunfullmåktige i Haninge beslutade 2011 om ett "trafiks~kerhetsprogram", med
overgripande strategier for en okad trafiks~kerhet. For att nå de nya nationella etappmålen ~r
det viktigt att insatsområden foljs upp i relation till uppsatta mål enligt Trafikverket'.

2.2. Syfte och avgrensning

Syftet med granskningen ~r att bedoma styrning, kontroll och uppfoljning av arbetet med
trafiks~kerhetsfrågorna med utgångspunkt från kommunens trafiksåkerhetsprogram.

Granskningen avgr~nsas till kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnåmnden.

2.3. Revisionsfrågor

Syftet besvaras med hjelp av foljande revisionsfrågor:

~ Hur sker styrningen for att uppnå fastst~llda mål for trafiks~kerheten utifrån
trafiks~kerhetsprogrammet, uppr~ttas handlings- och/eller åtgårdsplaner?

Hur foljs trafiks~kerhetsprogrammet upp, finns det en tydlig roll- och ansvarsfordelning?

~ Hur ser det forebyggende arbetet ut utifrån information och attitydpåverkan?

~ Hur sker samverken med ovriga aktorer vid arbetet for trafiksåkerhet?

Hur tar kommunen emot och behandlar medborgeres synpunkter på bristende
trafiks~kerhet?

~ Vilken beredskap har kommunen auseende trafiksåkerheten isamband med extrem
v~derlek?

2.4. Revisionskriterier

Granskningen utfors mot bakgrund av nationella beslutet om nollvision och kommunens
Trafiks~kerhetsprog ram.

2.5. Metod

Granskningen grundas på intervjuer samt studier av relevante dokument.

Intervjuer har genomforts med foljande befattningar:

Teknikchef vid stadsbyggnadsforvaltningen

Trafikingenjor vid stadsbyggnadsforvaltningen

Fore detta Vegverket.
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Trafikplanerare vid kommunstyrelseforvaltningen

S~kerhetsstrateg vid kommunstyrelseforvaltningen

Samtliga intervjuade har beretts tillf~lle att faktagranska rapporten.

Riktlinjer och styrning

2.6. Trafikverkets rekommendationer

Trafikverket har av regeringen i juni 2006 fått i uppdrag ta fram underlag for det fortsatta
trafiksåkerhetsarbetet. I Trafikverkets skrift "Målstyrning av trafiksåkerhetsarbetet.
Aktorssamverkan mot nya etappmål år 2020" sammanst~lls grunden for det fortsatta
trafiks~kerhetsarbetet utifrån målstyrning.

For att nå de nya etappmålen for Nollvision foreslås finsatser på foljande insatsområden:
► Hastighetsefterlevnad vid statliga v~gn~t
► Hastighetsefterlevnad vid kommunalt v~gn~t
► Nyktra forare
► Trotta forare
► B~Itesanv~ndning
► Cykelhj~lmsanv~ndning
► Sikra personbilar
► Såkra tunga fordon
► Sikra statliga vegar
► Sikra kommunale gator
► R~ddning, vård och rehabilitering
► Vurdering av trafiks~kerhet

Ett styrkt samarbete foreslås mellan olika aktorer inom trafiks~kerhetsområdet.

2.7. Trafiks~kerhetsprogrammet i Haninge kommun

Trafiks~kerhetsprogrammet antogs oktober 2011 av kommunfullmåktige och utgår ifrån de
nationella urålen om "nollvision" i trafiks~kerhetsarbetet. Programmet innehåller
inriktningsmål for trafiks~kerheten for perioden 2011- 2015.

Insatsområden dir kommunen sårskilt kan påverka ~r sikra kommunale gator med fokus på
gång-, cykel- och mopedpassager samt korsningar på huvudn~tet2. For att såkra kommunale
v~gn~tet foreslås i programmet foljande strategier:

► Såkra gång- och cykelpassager.
► Separere gång och cykeltrafikanter från biltrafik på huvudn~tet.
► Forb~ttra trafikmiljon vid skolor och fritidslåggningar som ridklubbar och boltplaner.
► Klassificera vissa lokala vågar till uppsamlingsgator och forse dessa med farthinder eller

gångbanor.
~ Sikra korsningar for biltrafiken exempelvis genom att bygga cirkulationsplatser.
► Forb~ttra sidoområden på hogtrafikerade vognåt.
► Forb~ttra drift och underhått av gång- och cykelbanor inklusive bittre snorojning och

halkbek~mpning.

Strategier for informationsinsatser utgår ifrån att utveckla hemsidan samt att ta fram ett årligt
program med återkommande information inom trafiks~kerhetsområdet. Attitydpåverkan ska

ZHuvudn~tet består av Bator for trafik genom titorten och Bator for trafiktill/från titorten samt uretten stadsdelar i
titorten.
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inriktas till att påverka efterlevnaden av hastighetsbegr~nsningar genom mobila
hastighetstavlor samt till att delta i skolprojektet "såkra skolvågar". Samverkan ska ske med
interns och externs aktorer.

2.8. Verksamhetsplan teknikavdelningen 2013

verksamhetsplanen for teknikavdelningen inom stadsbyggnadsforvaitningen framkommer
att verksamheten syltar till att skapa en god trafikmiljo och s~kerhet på vil framkomliga
vegar samt forb~ttra trafiks~kerheten for samtliga trafikantkanter.

3. Trafiks~kerhetsarbetet i kommunen

3.1. Organisation

Kommunstyrelsen har till uppgift att overvaka mål och planer faststållda av
kommunfullm~ktige samt n~mndernas uppfoljning av sin verksamhet. Vidare for
overgripande trafikpolitiska frågor, transportinfrastruktur samt for såkerhet och riskhantering
vid extraordin~ra håndelser.

Stadsbyggnadsn~mnden ansvarar for trafikfrågor vid kommunale vågnytet. Arbetet med
trafiks~kerhetsfrågor bedrivs inom trafikavdelningen vid stadsbyggnadsforvaltningen.

3.2. Arbetet med trafiksåkerhet

Teknikavdelningen vid stadsbyggnadsforvaltningen fick 2010 i uppdrag att revidere stedens
trafiks~kerhetsprogram.

Trafiks~kerhetsfrågorna har trots framtagandet av trafiks~kerhetsprogrammet haft en relativt
undanskymd roll de seneste åren enligt teknikchefen. Detta till foljd av att teknikavdelningen
under n~rmare två år haft en vakant tj~nst inom verksamhetsområdet for trafik. Avdelningen
har fått resursforsterkning sedan tilltr~det av en ny enhetschef for trafikfrågor i april 2013.

En handlingsplan for det praktiske arbetet utifrån trafiks~kerhetsprogrammet har finte
uppr~ttats. Det finns en framtagen åtgårdslista for trafiks~kerhetsbefråmjande åtg~rder samt
en investeringsplan for 2011-2015. Samtlige åtg~rder bedoms dock finte vara genomforbara
under perioden. Åtg~rdslistan och investeringsplanen ~r i behov av att uppdateras enligt
trafikingenjoren vid trafikavdelningen.

Åtgårder inom det kommunale vognåtet
En overgripande trafikanalys av utformningen av kommunens gator och vågar utfordes 2003.
Under 2008 genomfordes trafikm~tningar av v~gutnyttjande vid det kommunale v~gn~tet. En
sammanst~llning om utvecklingen av entalet trafikolyckor på de kommunale v~garna har
gjorts for perioden 2003 till 2009. Statistiken grundar sig på de trafikolyckor som polisen har
kinnedom om och som lett till personskade. Trafikolyckor i kommunen har minsket under
perioden auseende entalet doda, svårt skadede samt lindrigt skadede enligt teknikchefen.

De seneste årens åtg~rder inom det kommunale vågn~tet har fokuserat fremst på att sikra
gång- och cykelpassager samt att tillg~nglighetsanpassa overgångsst~llen och
busshållplatser. Busshållplatserna har bland ennat forl~ngts och trafiksignaler vid
overgångsst~llen har ersatts med fartdåmpande v~gkuddar eller plåtgupp vid olika stillen i
kommunen.



Information och attitydpåverkan
Information om arbetet med trafiksåkerhet finns på kommunens hemsida men ~r i behov av
att uppdateras. Något program med återkommande information inom trafiks~kerhetsområdet
har finte tagits fram enligt trafikingenjor vid stadsbyggnadsforvaltningen.

Några riktade informationskampanjer fgr attitydpåverkan som exempelvis nyktra forare,
cykelhjålms- eller bilbåltesanv~ndning har finte genomforts. Kommunen har dock vid
återkommande tillf~llen hyrt in mobila hastighetstavlor som placerats strategiskt vid
trafikerade vegar for att motverka att hastighetsgrenser overtr~ds. Grund- och
forskolen~mnden har given arbetat med projektet Sikra skolvigar från 2009 med syfte att
bryta trenden dir allt fler barn skjutsas till och från skotan. Det har finte avsats resurser for att
arbeta strategiskt med att oka kunskapen och medvetenheten om trafiks~kerhet enligt
teknikchefen.

Nationalforeningen for trafiks~kerhetens fr~mjande (NTF), som ~r en oberoende organisation
for atlas rått till en såker trafik arbetar med olika aktiviteter vid skolorna samt genomfor
b~ltes- och hastighetsm~tningar i kommunen. Stadsbyggnadsforvaltningen tar regelbundet
del av utgivet material som ror kommunen.

Samverkan
Stadsbyggnadsforvaltningen samarbetar med kommunstyrelseforvaltningen i
planeringsfrågor for framtida trafiksystem for kollektivtrafik samt gång- och cykelv~gar vid det
statliga v~gn~tet. Moten hålis regelbundet en gång i månaden.

Samtliga kommuner inom Stockholms Ian tråffas tre gånger årligen for att diskutera
trafiks~kerhetsfrågor genom notverket "Kommunale trafiksåkerhetsrådet". Inom ramen for
denne samverken diskuteres trafiks~kerhetsfrågor, foredrag och studiebesok till andra
kommuner anordnes.

Samverken i olika investeringsprojekt sker given med exempelvis Lånsstyrelsen, Sverige
Kommuner och Landsting (SKL), Stockholms Lokaltrafik (SL) samt Trafikverket.

Synpunktshantering
Via kommunens hemsida kan allm~nheten I~mna in synpunkter på verksamheten. Alla som
~r folkbokforda i kommunen kan åven I~mna medborgarForslag. Medborgarforslagen ~r
offentlige handlingar och finns tillg~ngliga på kommunens hemsida. Det går att folja vilka
forslag som inkommit och hur de behandles. Det sker ingen sammanst~llning av synpunkter
eller inkomna klagomål per telefon.

Trafikingenjoren vid stadsbyggnadsforvaltningen svarar på samtlige synpunkter och
medborgarforslag iregel inom fem arbetsdagar. Vissa synpunkter/medborgarforslag har
dock I~ngre årendebehand~ingstid eftersom det kan kr~vas undersokande åtg~rder.
f~rendena åtg~rdas efter en behovsprioritering. Nemnden tar del av samtlige
medborgarforslag.

Synpunkter kan given finkomma genom samtal och utgov i regel en stor arbetsbelastning
enligt trafikingenjoren. Verksamheten har inga s~rskilda telefontider utan tar emot tele-
fonsamtal under kontorstid.

3.3. Uppfoljningen av trafiksåkerhetsprogrammet

Det finns framtegna indikatorer for uppfoljning av insatsområdet sikra kommunale gator.
Indikatorerna avser: såkra korsningar for biltrafik I~ngst huvudn~tet for bil, sikra passager for
gång- cykel- och mopedtrafik tvers huvudn~tet for bil, sikra gång- cykel- och mopedstråk
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I~ngst huvudnåtet for bil, vinterv~ghållning av huvudnåtet cykel samt barmarksunderhåll av
huvudn~tet for cykel.

Någon uppfoljning av indikatorerna har dock finte genomforts under de senaste åren.
Rapportering av vidtagna åtg~rder inom ramen for trafiks~kerhetsprogrammet sker finte till
regelbundet till berorda nemnder.

3.4. Beredskap vid skiftande och extrem våderlek

Kommunen ansvarar for snorojningen av kommunala gator och vegar inom titorten.
Snorojningen består av snoplogning vid snofall samt isrivning/hyvling av vegar som ~r
oj~mna eller spåriga. Storre huvudv~gar med busstrafik samt gångbanor ska vara åtgårdade
sex timmar efter snofall. Halkbek~mpning utfors i samband med plogning. Det finns alltid en
arbetsledare i beredskap från mitten av oktober till slutet av mars som svarar for att
samordna finsatser vid behov.

Arbetet med snorojning har fungerat vil den gångna vintern med undantag for den 5
december 2012. Då rådde kaos i hela Stockholmsområdet till foljd av massiv nederbord i
form av sno. Kommunen klarade finte av att hålla v~garna oppna eftersom flertal plogbiler
satt fast i snon och busstrafiken kom finte igång forrån sent under kvallen.

år har åtg~rder setts in for att ha fler plogentreprenorer iberedskap. Relevante aktorer har
åven bjudits in till ett samverkansmote i oktober for hur snorojningen ska hanteras finfor den
kommande vintern. Forhoppningen ~r att motet ska oka forståelsen for behovet av
samverken vid extraordinåra håndelser given utover det som finns skrivet i avtal panterna
emellan. Vidare att identifiers gemensamma problem, behov och losningar.

Extraordin~ra hendelser
S~kerhetsstrategen vid kommunstyrelseforvaltningen samordnar kommunens enbete kring
extraordin~ra hendelser. Det finns en "Krisledningsplan" for extraordin~ra håndelser faststållt
av kommunstyrelsen januari 2011.

Extraordin~ra hendelser innebår allvarliga storringar i viktige samh~llsfunktioner som krever
store kommunale resurser for att hanteras. Detta kan bland ennat avse omfattande hot mot
m~nskliga verden, skut behov av beslut som finte kan tillgodoses av ordinarie organisation,
ner stort informationsbehov foreligger eller ner det råder ett stort samverkansbehov med
andra aktorer som statlige myndigheter, andra kommuner etc.

Tillståndet omfattar finte vardagsolyckor men kan d~remot påverka trafiks~kerheten urett
framkomlighetsperspektiv. Samverken med stadsbyggnadsforvaltningen sker d~rFor i vissa
gemensamma frågor som kring beredskapen for den n~stkommande vinterns rederbord.

Kommunstyrelseforvaltningen uppr~ttar risk- och sårbarhetsanalyser i enlighet med legen om
kommuners åtg~rder vid extraordin~ra hendelser. Det finns åven uppr~ttade planer och
analyser for hur samordningen av finsatser ska hanteras vid en intr~ffad hendelse enligt
s~kerhetsstrategen vid kommunstyrelseforvaltningen.

En krisledningsgrupp finns som ensvaner for att utova den strategiske ledningen vid
extraordin~ra hendelser. Krisledningsgruppen består av kommundirektoren, relevante
forvaltningschefer, s~kerhetsstrategen och informationschefen ikommunen samt sakkunnige
medarbetare som inh~mtas vid behov.
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4. Bedomning

4.1. Svar på revisionsfrågorna

Hur sker sfyrningen for att uppnå fastst~llda mål for trafiks~kerheten utifrån
trafiks~kerhetsprogrammet, uppr~ttas handlings- och/eller åtg~rdsplaner?

Trafiks~kerhetsprogrammet definierar och anger kommunens mål och inriktning for
trafiks~kerhetsarbetet. Det finns en framtagen åtg~rdslista samt investeringsplan for
perioden 2011- 2015. Någon specifik handlingsplan for det fortsatta arbetet kring
trafiks~kerhet och uppsatta mål har finte uppr~ttats.

Hur foljs trafiks~kerhefsprogrammet upp, finns det en tydlig roll- och
ansvarsforde/ning?

Det finns en tydlig roll- och ansvarsfordelning mellan kommunstyrelsen och
stadsbyggnadsn~mnden når det gåiler trafiks~kerhetsfrågor. Kommunstyrelsen ansvarar for
overgripande trafikpolitiska och strategiska frågor samt riskhantering vid extraordin~ra
hendelser. Stadsbyggnadsn~mnden ansvarar for kommunale trafiksåkerhetsfrågor.

Det finns framtegna nyckeltal for uppfoljning av sikra kommunale gator inom området sikra
gång- och cykelpassager och korsningar på huvudnåtet. I dagslaget sker d~remot ingen
serskild uppfoljning av nyckeltalen. Vidare saknes uppfoljning av det forebyggende arbetet i
form av information och attitydpåverkan. Rapportering av vidtegna åtgårder inom ramen for
trafiks~kerhetsprogrammet sker finte till berorda nemnder.

Hur ser det forebyggende arbetet ut utifrån information och attitydpåverkan?

På kommunens hemsida finns information om arbetet kring trafiksåkerhet. Det genomfors
finte något attitydpåverkande arbete i ovrigt i dagslåget.

Hur sker samverken med ovriga aktorer vid arbetet for trafiks~kerhet?

Samverken sker med andra kommuner inom Stockholms lån samt med andra relevante
aktorer som Lånsstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms Lokaltrafik och
Trafikverket.

Hur tar kommunen emot och behandlar medborgeres synpunkter på bristende
trafiks~kerhet?

Allm~nheten har mojlighet att låmna synpunkter genom synpunktshantering på kommunens
hemsida. Samtlige synpunkter besvares i regel inom fem arbetsdagar och relevante
åtg~rder vidtas efter prioritering. Nåmnden tar del av samtlige medborgarforslag. Det sker
ingen serskild sammanst~llning av synpunkter eller klagomål som inkommer per telefon.

Vilken beredskap har kommunen auseende trafiks~kerheten i samband med extrem
våderlek?

Samverkansmoten har initierats med "relevante" aktorer for att oka beredskapen finfor den
kommande vintern.

Kommunstyrelseforvaltningen ansvarar for arbetet med extraordin~ra hendelser och har
uppr~ttat en krisledningsplan. Det uppr~ttas risk- och s~rbarhetsanalyser samt planer och
analyser for hur samordningen av finsatser ska hanteras vid en intr~ffad hendelse.
Kommunens krisberedningsgrupp ansvarar for att utova den strategiske ledningen vid
extraordin~ra håndelser.
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4.2. Vår bedomning

For att trafiks~kerhetsprogrammet ska utgora ett levande styrdokument ~r det v~sentligt att
uppr~tta en handlingsplan for det fortsatta arbetet med trafiks~kerhetsfrågorna. I samband
med granskningen har det tydligt framkommit att åtgårdslistan samt investeringsplanen finte
anses vara realiserbare fullt ut vilket ~r anmårkningsv~rt. Det bor vidare ske en kontinuerlig
uppdatering av den framtegna åtg~rdslistan och investeringsplanen, då dessa utgor
våsentliga styrdokument. Nemnden bor given se over uppfoljning av trafiksåkerhetsarbetet for
att s~kerst~lla att kommunen når de nationella urålen kring trafiks~kerhet år 2020.

Vi ger foljande rekommendationer tfill det fortsatte utvecklingsarbetet:

Kommunens bor skyndsamt ta fram en handlingsplan for det fortsatte arbetet kring
trafiksåkerheten.

Åtgårdslista och investeringsplaner bor uppdateras med storre regelbundenhet.

Formalisere uppfoljningen av arbetet kring trafiks~kerheten exempelvis genom
uppfoijning av relevante nyckeltal inom området trafiks~kerhet.

Se over behovet att uppdatera informationen om kommunens trafiks~kerhetsarbete på
hemsidan.

En regelbunden och ~ndamålsenlig återrapportering av inkomna synpunkter och
klagomål bor s~kerst~llas till stadsbyggnadsn~mnden.

Stockholm den 6 november 2013

Johan Perols Katja Robleto
Certifierad kommunal revisor Verksamhetsrevisor
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Målkedja Teknik 2013, Teknikavdelningen vid stadsbyggnadsforvaltningen.

Verksamhetsplan 2013. Teknikavdelningen vid stadsbyggnadsforvaltningen.

Reglemente for kommunstyrelsen.

Reglemente for stadsbyggnadsn~mnden.

Trafiks~kerhetsprogrammet.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2012 och 2013.

Kommunstyrelsens årsredovisning 2012.

Stadsbyggnadsnåmndens delårsrapport 1- 2013.

Stadsbyggnadsn~mndens mål och budget 2013-2014.

Stadsbyggnadsforvaltningen verksamhetsplan 2012 och 2013.

Stadsbyggnadsn~mnden årsredovisning 2012.

Målstyrning av trafiks~kerhetsarbetet. Aktorssamverkan mot nya etappmål år 2020.
Trafikverket (f.d. Vågverket)
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