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Granskning av trafiksäkerhetsarbetet  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en 
granskning av kommunens arbete med trafiksäkerhet. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att skapa 
trafiksäkerhet inom kommunens trafikområde. 

Vår sammanfattande bedömning är, utifrån granskningens syfte och revisionskriterier, att 
kommunstyrelsen säkerställt ett i huvudsak ändamålsenligt arbete med att skapa 
trafiksäkerhet inom kommunens trafikområde. Vi baserar vår bedömning dels på att det finns 
mål och strategier i linje med Nollvisionen, dess etappmål och kommunens trafikstrategi i 
den trafiksäkerhetsplan som tagits fram, men som ännu inte antagits. Vidare finns mål, 
åtgärder och strategier även i flera andra styrande dokument.  

Såväl stadsbyggnadsutskottet som hållbarhetsutskottet har till uppgift att följa och bereda 
frågor inom strategisk trafikplanering. Vid intervjuer framkommer även viss osäkerhet kring 
vilken återrapportering som skall ske till respektive utskott. Det bedöms därför otydligt vilket 
utskott som särskilt sörjer och ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet. Vid tidpunkten för 
granskningen pågår även en omorganisation inom samhällsbyggnadskontoret, vilket innebär 
att ansvar- och arbetsfördelning på tjänstemannanivå ännu inte är helt klarlagd. Vidare 
bedömer vi att det, för närvarande, i vissa avseenden saknas en systematik och utvärdering 
av trafiksäkerhetsfrågorna. I kommunens trafikstrategi föreslås ett trafikbokslut för att följa 
upp trafiksäkerhetsarbetet, och i den framtagna trafiksäkerhetsplanen finns ett antal 
uppföljningsbara indikatorer. Vi noterar det utvecklingsarbete som pågår och ser fram emot 
att ta del av arbetet framgent. Uppföljningen är väsentlig för att kommunstyrelsen ska kunna 
bilda sig en uppfattning om trafiksäkerhetsarbetet och dess resultat. 

Kommunens hastighetsplan antogs 2011 och en del underlag som låg till grund för 
trafiknätsanalysen inhämtades 2003. Enligt SKR:s rekommendationer bör en trafiknätsanalys 
inte vara äldre än 10 år.  

Utifrån granskningens resultat lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 Tillse att trafiksäkerhetsplanen antas och implementeras. 

 Säkerställ en tydlig ansvarsfördelning inom samhällsbyggnadskontoret och mellan 
utskotten avseende trafiksäkerhetsarbetet.  

 Säkerställ en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering av trafiksäkerhetsarbetet.  

 Säkerställ trafiknätsanalysens aktualitet i förhållande till pendlingsmönster.  

 

Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentarer till de rekommendationer som lämnas i 
rapporten. Svar önskas senast den 1 oktober 2020. 
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