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§ 79

Motion från Vänsterpartiet om
parkeringstillstånd till personal

Sammanfattning

Samuel Skånberg, Vänsterpartiet Haninge, har lämnat en motion
till kommunfullmäktige angående parkeringstillstånd till
hemtjänstpersonal och föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att Haninge tecknar avtal med bostadsrättsföreningar och andra
ägare av parkeringsplatser så att personal kan använda
parkeringsplatserna utan att betala för parkeringstid
- att uppdatera relevanta dokument och riktlinjer så att det framgår
att personal aldrig ska behöva betala p-böter som uppstår som en
konsekvens av jobbet.
Äldrenämnden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
motionen. Remissvaret ska vara kommunstyrelseförvaltningen
tillhanda senast 2018-06-01.
Förvaltningens synpunkter

Frågan om ett införande av generella parkeringstillstånd för
hemtjänsten och för utförande av trygghetslarm är en mycket
angelägen fråga för äldrenämnden, både utifrån kund- och
arbetsmiljöperspektiv. Frågan om generella parkeringstillstånd har
tidigare behandlats av äldrenämnden. Äldreförvaltningens ambition
är att bli Sveriges bästa äldreomsorg och parkeringsmöjligheter för
hemtjänstpersonal inom såväl kommunal som privat verksamhet är
en angelägenhet som hela koncernen Haninge kommun borde
kunna arbeta mot. Äldreförvaltningen bedömer att ett generellt
parkeringstillstånd för hemtjänst är ett steg i rätt riktning mot detta
mål och en direkt förutsättning för att kunna garantera en god,
kvalitativ vård till kund. Äldreförvaltningen bedömer också att det
finns juridiska förutsättningar att införa generella
parkeringstillstånd för hemtjänsten samt att ett sådant undantag är
förenlig med likställighetsprincipen. Samtidigt löser inte ett
generellt parkeringstillstånd för kommunala gatu- och tomtmarker
de parkeringstillstånd som krävs för privat tomtmark.
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Äldreförvaltningen anser det inte heller vara möjligt att, såsom
föreslås i motionen, ingå separata avtal med samtliga privata ägare
av parkeringsplatser i dagsläget. Den större delen av hemtjänstens
upptagningsområden utgörs av tomtmark, där överträdelse
behandlas enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. För
tomtmark krävs ett separat avtal om tillstånd av respektive
fastighetsägare, bostadsrättsförening, hyresvärd och samfällighet.
Även om äldreförvaltningen skulle ingå separata avtal med
samtliga ägare skulle det idag krävas flera kortlekar av tillstånd
som sätts upp i respektive bil. Detta är inte möjligt. Förmodligen
krävs istället ett särskilt tillståndssystem för att kunna hantera och
samordna alla de privata tillstånd som måste inhämtas av
respektive tillståndsgivare. Detta är en fråga som behöver utredas i
särskild ordning.
Äldreförvaltningen ställer sig också tveksam till motionens förslag
till att personalens felparkeringsavgifter bekostas av kommunen.
Utifrån konkurrensregler och likställighetsprincipen skulle
äldrenämnden behöva bygga upp ett kompensationssystem
avseende felparkeringar även för privata hemtjänstutförare. En
sådan ordning skulle riskera att felparkeringarna ökar dramatiskt.
Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2018-03-25
- Motion 2018-02-12 – Motion om parkeringstillstånd till personal
- Förvaltningschef Ewa Kardells skrivelse 2015-04-20 till
stadsbyggnadsförvaltningen – Angående generella
parkeringstillstånd
- Stadsbyggnadsnämndens svar 2015-06-01 – Svar till skrivelse
från äldreförvaltningen ”Angående generella parkeringstillstånd”
Förslag till beslut

1. Remissvaret godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Arbetsutskottets förslag till äldrenämnden

1. Remissvaret godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Särskilda yttranden

Särskilt ersättaryttrande från Åsa Båth (V).
Äldrenämndens beslut

1. Remissvaret godkänns och överlämnas till Kommunfullmäktige.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt, Kommunfullmäktige
För verkställighet:
För kännedom:
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