
   
 

 

 

 

Personalparkeringar inom region Norrbotten 

Det har framkommit uppgifter om ett missnöje med personalparkeringar inom region Norrbotten. På 

Sunderby Sjukhus har man uttalat ett missnöje med det e-parkeringssystem som införts för 

personalen. Personalen ska via en app registrera in den bil som ska erhålla tillträde till en 

parkeringsplats på personalparkeringen. Om man sedan av någon anledning behöver bruka en annan 

bil tillfälligt för att ta sig till och från arbetet måste man gå in i appen och där avregistrera sin vanliga 

bruksbil och registrera in den tillfälliga bilen. Sedan ska man åter gå in i appen, avregistrera den bil 

man tillfälligt använt och sedan åter registrera in den bil man vanligtvis tar till arbetet. Detta upplever 

i vart fall delar av personalen som besvärligt.  

Vi i Norrbotten är oerhört beroende av bilen för att ta oss till och från arbetet och i många familjer är 

det inte ovanligt att man äger flera bilar i olika storlekar och för olika syften, för att exempelvis 

hämta och lämna på förskola och skola kan man inom familjen bruka en bil avsett för detta ändamål 

utifrån olika arbetstider hos föräldrarna. Vidare behöver alla bilar emellanåt också erhålla 

fordonsservice varför det faller sig helt naturligt att man inte alltid färdas med samma bil till sitt 

arbete. 

Vi inom Sverigedemokraterna är förespråkare av ny teknik men det måste vara användarvänlig teknik 

och då nuvarande parkeringssystem inte ses som användarvänligt hos de anställda bör en översyn 

göras av huruvida vi gått för fort fram med den nya tekniken med avseende på 

personalparkeringarna och hur man på bästa sätt löser frågan så att det blir enkelt för personalen att 

nyttja parkeringarna med rätt tillstånd. 

 

Med anledning av detta yrkar vi på följande: 

-Att en översyn av parkeringsplatserna för anställda inom region Norrbotten där elektroniska p-

system införts genomförs och att de elektroniska p-tillstånden utvärderas med fokus på 

användarvänlighet och nytta vs kostnad av dessa e-parkeringssystem för regionen. 

-Att de elektroniska parkeringstillstånden kan kopplas till eller komplimenteras med fysiska p-

tillstånd för att underlätta för personalen att exempelvis nyttja flera bilar på samma tillstånd. 
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