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Motion 7-2019 om personalparkeringar 
inom Region Norrbotten 
Dnr 1632-2019 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen avslås. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Det pågår för närvarande ett arbete gällande personalparkeringar där även de 

elektroniska lösningarna ses över. I det arbetet ingår att beakta användarvän-

lighet och ekonomi för den lösning som kommer användas framöver. Att an-

vända både fysiska och elektroniska tillstånd är inte en kostnadseffektiv lös-

ning. Regionstyrelsen anser därför att motionen ska avslås. 

Sammanfattning 
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige 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 kost-

nad av dessa e-parkeringssystem för regionen. 

 de elektroniska parkeringstillstånden kan kopplas till eller komplemente-

ras med fysiska p-tillstånd för att underlätta för personalen att exempel-

vis nyttja flera bilar på samma tillstånd. 

Ärendet 
I motionen framhållas att personal på Sunderby Sjukhus har uttalat missnöje 

med det e-parkeringssystem som införts för personalparkeringen. Genom e-

parkeringssystemet ska personalen via en app registrera in den bil som ska 

erhålla tillträde till en parkeringsplats på personalparkeringen. Det går endast 

att ha en bil registrerad åt gången. Om någon tillfälligt har behov av att 

bruka en annan bil än den vanliga för att ta sig till och från arbetet måste 

ändring göras i appen vid varje byte av bil. I motionen uppges att i vart fall 

delar av personalen upplever detta som besvärligt. 

Elektroniska parkeringstillstånd kräver mindre administration än fysiska till-

stånd. Kopplingen av parkeringstillstånd till registreringsskylt i det elektro-

niska parkeringssystemet minskar också problem med glömda tillstånd samt 

icke synliga tillstånd i bilrutan. Byte av bil förutsätter dock att ändring görs i 

appen för att tillståndet ska gälla.  

Att använda både fysiska och elektroniska tillstånd är inte lämpligt då det 

driver kostnader för både fysiska och elektroniska tillstånd, vilket inte är 

kostnadseffektivt. 
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Bilagor: 

Motion 07-2019 om personalparkeringar inom Region Norrbotten 
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