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Medborgarförslag: Hantering av parkeringstillstånd för
funktionshindrade i Haninge.
I Haninge handläggs ansökan om parkeringstillstånd för funktionshindrade av
en tjänsteman på Stadsbyggnadsförvaltningen. De lagar och föreskrifter som
ligger till grund för beslut om parkeringstillstånd finns uttryckta i
"Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2016:19 som reglerar
verksamheten. Vid handläggning av ansökan skall läkarutlåtanden/intyg
bedömas. Det samma gäller även då en annan person än den
funktionshindrade framför fordonet å den funktionshindrades vägnar.
För en bedömning av läkar-eller annat intyg krävs goda kunskaper om olika
funktionshinder och medicinska/psykiatriska diagnoser. Men det krävs även
kunskaper för att kunna bedöma personers/anhörigas totala situation, dvs
hälsa, ålder, allmän kapacitet, ork, tillgång och avstånd till kommersiell och
offentlig service och allmänna kommunikationer.
Haninge satsar sedan många år stora resurser på förbyggande insatser av
fysisk, mental och social natur bl.a. för de äldre och vissa andra utsatta grupper
för att de ska kunna klara sig i det egna hemmet. Satsningar som främjar
individerna men även kommunen/skattebetalarna genom att behoven av mer
omfattande och dyrare insatser skjuts på framtiden eller ej alls behövs.
En bedömning av behov av parkeringstillstånd bör göras mot bakgrund av
enskildes/enskildas totala situation. Att underlätta vardagslivet är i huvudsak
det samma som att göra omvärlden tillgänglig. Ökad tillgänglighet kan bidra till
ett minskat behov av hemtjänst, t ex. för att göra inköp, besöka apotek, läkare,
tandläkare, kommunens Träffpunkter och andra verksamheter och inte minst
motverka ensamhet. Jag föreslår:
att handläggning och beslut om parkeringstillstånd överförs till Social- och
Äldreförvaltningen
att ansvariga nämnder, Social- respektive Äldrenämnden har det övergripande
ansvaret beroende på individens ålder.
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Jag föreslår att en utvärdering görs kring hur det ekologiska hållbarhetsprogrammet för Vega beaktats i kommunens egen
verksamhet samt i de av kommunen med privata byggherrar upprattade exploateringsavtalen med bäring på Vegas
bebyggelse. Jag vill att särskilt fokus läggs på frågan om användandet av fruktträd och bärbuskar i offentliga planteringar
Slutligen föreslår jag också att utredningens slutsatser läggs till grund för en handlingsplan om hur eventuella avsteg från
programmet ska beaktas framöver i såväl Vegas bebyggelse som annorstädes i kommunen

Motivering
Har kan du låmna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarlörslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras

I det ekologiska hållbarhetsprogrammet för Vega, som också ska vara normgivande för all byggnation i kommunen anges som
en av ett antal punkter att "Använd gärna fruktträd och bärbuskar i offentliga planteringar." De flesta fruktträd och bärbuskar
blommar vackert på vår och försommar, drar till sig stora mängder bin och humlor som är viktiga för pollinering och när
sensommaren och hösten kommer erbjuder dessa träd och buskar dessutom de boende möjligheter att plocka och äta
närodlad frukt och bär - en förnämlig möjlighet som ägaren av det offentliga rummet (vare sig detta är kommunalägt eller
privatägt) då bjuder invånare och besökare. När nu Vega-bebyggelsen är ungefär halvvägs genomförd är jag nyfiken på att få
en redovisning av hur denna punkt hittills påverkat kommunens och övriga exploatörers agerande i stadsdelen samt hur
kommunens och övriga aktörers agerande planeras framöver i relation till just fruktträd och bärbuskar i de offentliga
planteringarna
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Maila blanketten till haninaekommuni§>haninoe.se alternativt skicka till Haninge kommun,
Kommunstyrelseförvaltningen, 136 81 Haninge.
Haninge kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera medborgarförslag. Vi behandlar dina personuppgifter
med stöd av grunden uppgifter av allmänt intresse och uppgifterna kommer att bevaras. De personuppgifter om dig som vi
behandlar är t ex namn, postadress och e-postadress. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
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Ett medborgarförslag far bara ta upp ett ämne Tänk pä att skriva din idé eller åtgärd sa att den blir ett konkret förslag

Bredda bitvis vägen för cykelbana på Torfastleden, från Vegabaren mot den nya rondellen vid Söderbyleden.
Gatuljus behövs denna sträcka också.

Motivering
Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av drtl medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras

Pga dåliga bussförbindelser mellan Vega station och Söderby får man ofta ta cykel eller gå. Den väg som idag är
avsedd för cykel är en lång och krånglig omväg. Den andra vägen mot Söderby är Söderby parkväg - där är
grusväg och inte speciellt tryggt då det inte finns någon som helst belysning.
Överlag borde kommunen se över framkomligheten för oss som tar oss fram utan bil - jämna ut kanter på
cykelvägar. Det ställer till det för rullstolsbundna, rullatorer och cykeltrafikanter.
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Maiia blanketten till haninQekommun@haninae.se alternativt skicka till Haninge kommun,
Kommunstyrelseförvaltningen, 136 81 Haninge.
Haninge kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera medborgarförslag Vi behandlar dina personuppgifter
med stöd av grunden uppgifter av allmänt intresse och uppgifterna kommer att bevaras. De personuppgifter om dig som vi
behandlar är t ex namn, postadress och e-postadress. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
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EU medborgarförstag (år bara ta upp ett arme Tflnk på att skriva <*n idé eller åtgärd så att den blir ett konkret försteg.

GSstbrygga Vadviken Dalarö kanal.

Motivering
Hår kan du Iflmna en mer utförtg beskrivning av dkt medborparförsieg Motivera garna varför och hir du anser ett förslaget ska genomföras.

Vadviken har sedan ett antal år saknat gastbrygga vid inloppet till kanalen och vid insidan av sjöräddningscentralen. Den
tidigare låg vid gamla brofästet
Många på öama norr om Dalarö vill gärna besöka Dalarö och handla I affärerna samt besöka restaurangerna utan att behöva
köra runt Även tillfälliga turister kommer den vägen med båt och ibland båtar som inte kan passera kanalen och då saknar
plats att lägga till Ofta är gästhamnen på framsidan fullbelagd under säsong och det blir mycket onödig och miljöförstörande
köming med motorbåtar. Dalarö behöver också göras mer tillgänglig även från detta håll.
Aven för oss som driver rörelse på Dalarö är det bra för våra kunder att kunna lägga till båten för besök
hos oss.

Mbilsf tManketten till haninqekQmmun@hanjnge.se alternativt skicka till Haninge kommun,
Kommunstyrel6eförvaltningen, 136 81 Haninge.
Haninge kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera medborgarförslag. VI behandlar dina personuppgifter
med stöd av grunden uppgifter av allmänt intresse och uppgifterna kommer att bevaras. De personuppgifter om dig som vi
behandlar är t ex namn, postadress och e-postadress. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
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