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§ 167 Granskning av kommunens strategiska
arbete med att skapa säkra fysiska miljöer –
svar på revisonsskrivelse
Sammanfattning

Kommunens förtroendevalda revisorer har med hjälp av företaget
Ernst & Young låtit genomföra en granskning av kommunens
strategiska arbete med att skapa säkra fysiska miljöer.
Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen och
stadsbyggnadsnämnden har ett strategiskt arbete, som säkerställer
säkra fysiska miljöer i kommunen, både för anställda och
medborgare. Med säkra miljöer avses bl a besöksmål,
promenadstråk, hållplatser, lekplatser, trafikmiljöer, gång-, cykeloch bilvägar, hamnmiljöer och andra allmänna och kommunägda
platser. Vidare omfattas kommunens egna verksamhetslokaler av
begreppet.
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ges
kommunstyrelsen följande rekommendationer
- Säkerställ en ändamålsenlig underhållsplanering avseende
kommunens fastigheter, för att framgent säkerställa säkra fysiska
miljöer.
- Säkerställ en ändamålsenlig uppföljning av trygghets- och
säkerhetsarbetet utifrån antagna styrdokument. Överväg en
sammanställd uppföljning i större utsträckning.
- Utveckla den långsiktiga planeringen (längre än 4 års sikt) i det
strategiska trygghets- och säkerhetsarbetet.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer rekommendationerna på
följande sätt.
Haninge kommun bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt
trygghets- och säkerhetsarbete i en expansiv och föränderlig tid.
Det styrks av länsstyrelsens tillsyner, att kommunen är prisad för
arbetet (Security Awards pris för bästa riskmanagmentarbete 2015),
att åtgärder mot skadegörelse har haft stabila positiva resultat under
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flera år. Kommunstyrelsen arbetar i nära samarbete med
Tornberget kring underhållsplanering. I underhållsplaneringen
ingår bl a tillsyn av brandskydd, miljö, VA, tillgänglighet och
tekniskt skalskydd samt bevakning. Genom samarbetet säkerställs
också kontinuitet i lokalförsörjning utifrån långsiktiga kända behov
och om lokaler blir obrukbara eller otillgängliga i samband med
oönskade händelser. Kommunfullmäktige har också 2016-09-12, §
252, beslutat om ett förändrat arbetssätt för ett mer effektivt
trygghetsskapande uppdrag. Arbetssättet ska årligen utvärderas och
rapporteras. Kommunens samtliga nämnder och Tornberget arbetar
gemensamt med trygghets- och säkerhetsuppgifter. Det skapar i sin
tur en kultur med enhetliga och igenkännande arbetssätt. Genom
det arbetet utvecklas över tid förmågan till strategisk planering och
uppföljning.
Underlag för beslut

Revisionsrapport 2016 – Granskning av kommunens strategiska
arbete med att skapa säkra fysiska miljöer
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör
kommunstyrelsens svar på revisionsskrivelsen.
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Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter utgör
kommunstyrelsens svar på revisionsskrivelsen.
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