Eget förslag till KF 2019-12-09
§201 Återrapportering om parkeringstillstånd till personal

Moderaterna och Vänsterpartiet är eniga om vikten av att parkeringssituationen fungerar för personal i
Haninge kommun. Idag är parkeringsmöjligheterna begränsade och reglerna onödigt byråkratiska för
kommunens personal. Detta riskerar att påverka det kommunala arbetet negativt och behöver att
åtgärdas snarast.
För många anställda blir det också en onödig ekonomisk belastning att ligga ute med privata pengar
för parkeringsavgifter som fordras i tjänsten tills man får tillbaka dem månaden efter.
I återrapporteringen nämner förvaltningen att nyttoparkeringstillstånd används som parkeringstillstånd
till personal i andra kommuner. Detta har implementerats i flera kommuner med goda resultat. Med
denna bakgrund bör vi pröva om detta parkeringstillstånd kan underlätta parkeringsmöjligheterna även
i Haninge.
Priset för nyttoparkeringstillståndet ska täcka kommunens kostnader för tillståndet, samt
kompensation till t ex Haninge Bostäder för den mark/platser man upplåter i
nyttoparkeringstillståndet.
Förutom hemtjänstenpersonalen, kan detta tillstånd även vara intressant för t ex kommunens
boendestödjare och landstingets hemsjukvård.
Nyttoparkeringstillståndet ska erbjudas till offentliga och privata aktörer inom ovan nämda
verksamheter på konkurrensneutrala villkor.
Moderaterna och Vänsterpartiet anser även att en form av nyttoparkeringstillstånd bör utredas i
Haninge kommun där även fastighetsägare för privat ägd mark -ff a bostadsrättsföreningar - i Haninge
kan inkluderas. Det skulle ytterligare hjälpa ovan nämnda yrkesgrupp att kunna fokusera på arbetet
istället för att jaga parkeringsplatser.
Haninge kommun har redan idag avtal med två parkerings-appar: SMS Park och EasyPark. Under en
övergångsperiod, innan nyttoparkeringstillståndet är på plats, skulle kommunen kunna installera
parkeringsappar på personaltelefonema för att underlätta hanteringen för personalen. Kommunen
skulle också kunna ansluta sig till fler parkeringsappar som också täcker de privata markägarnas pplaster.
Förslag till beslut:

1. Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utreda ett nyttoparkeringstillstånd i Haninge
kommun som skall erbjudas offentliga och privata verksamheter som använder serviceutrustade
fordon.
2. Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utreda ett nyttoparkeringstillstånd som ska gälla på
kommunal mark som på privat ägd mark i Haninge kommun. Detta ska ske i samverkan med
fastighetsägare för privat ägd mark - ff a bostadsrättsföreningar - i Haninge som kan inkluderas och ta
fram hur ersättningsformerna till markägarna ska utformas.
3. Att Haninge kommuns hemtjänst skall använda sig av ovan nämnda nyttoparkeringstillstånd för sin
verksamhet.

4. Att ovanstående utredning skall föreläggas kommunfullmäktige för beslut under första kvartalet
2020.

För Moderaterna

Martina Mossberg (M)

För Vänsterpartiet

