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182 Motion från Samuel Skånberg (V) om
parkeringstillstånd till personal. Bilaga 182.18
Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) beskriver i rubricerad motion de svårigheter
som hemtjänstpersonal har att hitta parkeringsplats. Personalen
behöver ofta leta parkeringsplats och blir ibland tvungna att själva
betala parkeringsböter. Motionären föreslår därför att
kommunfullmäktige beslutar att
- Haninge tecknar avtal med bostadsrättsföreningar och andra ägare
av parkeringsplatser så att personal kan använda parkeringsplatserna
utan att betala för parkeringstid
- uppdatera relevanta dokument och riktlinjer så att det framgår att
personal aldrig ska behöva betala parkeringsböter som uppstår som
en konsekvens av jobbet.
Motionen har remitterats till äldrenämnden och till Haninge bostäder.
Arbetet med att se över en lösning på aktuell fråga har pågått under
en period inom Äldreförvaltningen då frågan innan motionen inkom
väckts av personalen. Baserat på detta genomförda arbete skriver
Äldrenämnden i sitt yttrande 2018-05-30, § 79, att införande av
generella parkeringstillstånd är en angelägen fråga utifrån både kundoch arbetsmiljöperspektiv. Nämnden bedömer att det finns juridiska
förutsättningar för att införa generella parkeringstillstånd för
hemtjänsten på kommunal gatu- och tomtmark. Dock utgörs den
större delen av hemtjänstens upptagningsområden av tomtmark. För
tomtmark krävs ett separat tillstånd av respektive fastighetsägare,
bostadsrättsförening, hyresvärd och samfällighet. Även om separata
avtal skulle tecknas med respektive markägare skulle det i dagsläget
krävas en mängd tillstånd i varje bil, vilket är omöjligt. Förmodligen
krävs istället ett särskilt tillståndssystem för att kunna hantera och
samordna alla de privata tillstånd som måste inhämtas av respektive
tillståndsgivare. Det är en fråga som behöver utredas vidare.
Äldrenämnden är också tveksam till förslaget att personalens
felparkeringsavgifter skulle betalas av kommunen. Utifrån gällande
konkurrensregler och likställighetsprincipen skulle äldrenämnden
behöva bygga upp ett kompensationssystem avseende felparkeringar
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även för privata hemtjänstutförare. Felparkeringarna riskerar också att
öka dramatiskt.
Haninge bostäder skriver i sitt svar, 2018-06-19, att parkeringstillstånd
kan tillhandahållas på alla besöksparkeringar. Dock kan
parkeringstillstånden inte vara gratis, då verksamheten bedrivs utifrån
affärsmässiga principer.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det finns en vilja från
båda remissinstanserna att se över parkeringsmöjligheterna för
hemtjänstpersonal, men att praktiska aspekter kan göra det svårt att
införa generella parkeringstillstånd inom hela kommunen. Även om
en stor del av hemtjänstens upptagningsområden utgörs av privat
tomtmark skulle avtal kunna träffas med exempelvis Haninge
bostäder och andra stora markägare. Haninge bostäder poängterar att
ett sådant tillstånd inte kan vara gratis. Kommunstyrelseförvaltningen
ser fördelen i att lösa denna typ av parkeringstillstånd mot en avgift
för äldreförvaltningen, då förvaltningen i dagsläget tar kostnaden för
de parkeringsavgifter som hemtjänstpersonalen betalar. Med tillstånd
hos vissa markägare inom kommunen skulle hemtjänstpersonalen inte
helt undkomma letandet av parkeringsplatser, men letandet skulle
kunna minskas i vissa fall, vilket är ett steg i rätt riktning.
Motionären föreslår även att personal aldrig ska behöva betala p-böter
som uppstår som en konsekvens av jobbet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar äldrenämndens bedömning att
det inte är möjligt eftersom det skulle krävas ett kompensationssystem
avseende felparkeringar även för privata hemtjänstutförare.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det i enlighet med
äldrenämndens yttrande utreds om ett särskilt tillståndssystem kan
inrättas för att hantera och samordna privata tillstånd som inhämtas
av privata tillståndsgivare. Utredningsuppdraget ska redovisas senast i
juni 2019.
Underlag för beslut

- Äldrenämndens beslut 2018-05-30, § 79
- Svar från Haninge bostäder 2018-06-19
- Motionen
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med äldrenämnden
och socialnämnden utreda om ett särskilt tillståndssystem kan
inrättas för att hantera och samordna privata tillstånd som
inhämtas av respektive tillståndsgivare. Uppdraget ska redovisas
senast i juni 2019. Motionens första del anses därmed besvarad.
2. Motionen avslås gällande förslaget om att kommunen ska betala
parkeringsböter för kommunens personal.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: äldrenämnden
För kännedom: motionären, äldrenämnden, Haninge bostäder

