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Till Kommunstyrelsen och stadsbyggnadsn~mnden

Granskning av arbetet med trafiks~kerheten

Ernst &Young har på uppdrag av de fortroendevalda revisorevna i Haninge kommun granskat
kommunens arbete med trafiks~kerhet. Syftet med granskningen har varit att bedoma
kommunstyrelsens och stadsbyggnadsn~mndens styrning, kontroll och uppfoljning av
trafiks~kerhetsfrågor med utgångspunkt från kommunens trafiks~kerhetsprogram.

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

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

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

Kommunstyrelseforvaltningen haren uppr~ttad krisledningsplan och genomfor risk- och
såbarhetsanalyser for hur samordningen av finsatser ska hanteras vid extraordin~ra hendelser.
Kommunens krisberedningsgrupp ansvarar for att utova den strategiske ledningen vid
e~raordin~ra hendelser.

Vår samlede bedomning ~r att en handlingsplan for det fortsatte arbetet med
trafiks~kerhetsfrågorna bor uppr~ttas.

Det bir ske en kontinuerlig uppdatering av den framtegna åtgårdslistan och investeringsplanen.
Nemnden bor given se over rutiner for uppfoljning av trafiks~kerhetsarbetet i syfte att s~kerst~lla
att kommunen når de nationella måten kring trafiks~kerhet år 2020. I samband med granskningen
har det tydligt framkommit att åtg~rdslistan samt investeringsplanen finte anses vara realiserbare
fullt ut vilket ~r anm~rkningsvårt.

Vi ger foljande rekommendationer till det fortsatte utvecklingsarbetet:

Kommunens bor skyndsamt ta fram en handlingsplan for det fortsatte arbetet kring
trafiks~kerheten.

Åtg~rdslista och investeringsplaner bor uppdateras med storre regelbundenhet.

Formalisere uppfoljningen av arbetet kring trafiks~kerheten exempelvis genom uppfoljning av
vetevanta 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.

Revisjonsrapporten overl~mnas hermed. Revisjonen onskar erhålla n~mndernas svar på rappor-
ten senest den 15 februari 2013.
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