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Regler för parkeringar
Inledning
För Region Jämtland Härjedalens verksamhet är det önskvärt att besökare och patienter
kan parkera fordon i någorlunda närhet till respektive verksamhetsställe. Regionen har även
tjänstefordon som behöver parkeringsplatser och i mån av plats är det även ett intresse för
regionen att erbjuda personalen parkeringsmöjlighet i närheten av arbetsplatsen och dessa
regler gäller oavsett om det är egna eller inhyrda lokaler.

Prioriterade grupper
De parkeringsplatser som Region Jämtland Härjedalen disponerar indelas i tre grupper och
ska prioriteras enligt nedan:
1. Patienter och besökare
2. Tjänstebilar
3. Personal

Besöksparkering
Besöksparkering är avsedd för patienter och besökare till Region Jämtland Härjedalens
verksamhet. Parkeringarna kan vara avgiftsbelagda och priset ska då vara i paritet med
angränsande parkeringsytor i enlighet med beslut av regionfullmäktige. Regionstyrelsen
beslutar sedan om belopp.
Några få verksamhetsområden har möjlighet att dela ut tillfälliga besöksparkeringstillstånd
till patienter och besökare med särskilt angelägna skäl.

Tjänstebil eller privata fordon som använd vid t.ex.
jourverksamhet
Samtliga tjänstebilar ska ha parkeringstillstånd och kan ha en avsedd plats för respektive
fordon. Vid tjänsteutövning får dessa bilar parkeras på personalparkeringsplatser vid
aktuellt tjänsteställe.
För jourverksamhet har flera enheter en speciellt skyltad parkeringsplats för att förenkla
tillgängligheten till arbetsplatsen med privat bil då man är i jourtjänst.

Personalparkering
Region Jämtland Härjedalen erbjuder medarbetare möjlighet att få uteparkeringstillstånd.
Det gäller alla medarbetare oavsett organisatorisk tillhörighet. Alla medarbetare som önskar
uteparkeringstillstånd får detta och inget urval görs.
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Parkeringstillståndet gäller alla anläggningar som ägs eller hyrs av regionen. På några
ställen (bland annat sjukhusområdet) kan överuthyrning bli följden av detta system varför
det tidvis kan råda brist på personalparkeringar.
Syftet med överuthyrning är att platserna ska användas så optimalt som möjligt eftersom
många medarbetare arbetar oregelbundna tider och ibland på andra tjänsteställen.
Detta villkor framgår i parkeringsavtalet mellan regionen och den anställde. Det utgår ingen
kompensation till personalen vid de tillfällen då brist på parkeringsplats råder.
Personalparkering får endast ske i samband med tjänsteutövning. Personal ansöker om
parkering via ett formulär på Insidan. Parkeringstillstånden gäller ett år i taget (1/10 till
30/9). Vid årsförnyelse skickas kort ut automatiskt. Avgiften regleras genom löneavdrag.
Personalparkeringsalternativ











Uteparkering
Vardagar mellan 07:00-22:00 gäller platser utomhus, inom ett visst område för
respektive anläggning (gäller även kallgaraget under P-däcket vid hus 3 samt delar
av kallgaragen i psykiatrihuset).
Dygnsparkering
Dygnet runt för ett visst parkeringshus. Dygnsparkeringen avser parkering för
personal med oregelbundna arbetstider och ska intygas av överordnad chef till
parkeringshandläggare innan en medarbetare får ett sådant kort.
Natt och helgparkering
Gäller för ett visst parkeringshus vardagar 18:00-08:00 samt helger från vardag
före helg 18:00- närmast påföljande vardag 08:00.
Verksamhetsparkering
Verksamheten kan köpa kort för helt år avseende uteplats eller garageplats och låta
personal (utan annat parkeringstillstånd) som utför uppdrag i tjänsten låna detta.
Laddplats för elbil
Speciella platser enbart avsedda för laddbara elfordon.
Månadskort
För korttidsanställd personal finns möjlighet att köpa månadsbiljett. Fast anställd
personal får ej köpa månadsbiljett.

Diagnostik, teknik och service administrerar personalparkeringar på alla områden förutom
inom primärvården, tandvården och kulturen där respektive verksamhet är ansvarig.
Oavsett vilket verksamhetsområde som förvaltar parkeringarna gäller landstingets
gemensamma riktlinjer och avgifter.

Parkering för rörelsehindrade
Region Jämtland Härjedalen ska erbjuda parkeringsplatser för rörelsehindrade. Regionen
följer Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (TSFS 2009:73). Av samtliga bilplatser ska tre procent, dock minst en plats,
vara utformade så att de är lämpliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.
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Parkeringsövervakning
Parkeringsövervakning syftar till att uppnå säkerhet, tillgänglighet, god trafikmiljö och
syftar till att använda tillgängliga ytor på ett så effektivt sätt som möjligt.
Kontroll av parkeringstillstånd utförs av regionvakten eller av annat företag, till exempel då
regionen hyr parkeringar av extern part.

Två nivåer för kontrollavgift tillämpas:



Den lägre avgiften utfärdas om avgift inte är betald eller om giltigt
parkeringstillstånd saknas.
Den högre utfärdas om parkering skett i strid mot p-förbud och på
handikapplatser utan giltigt parkeringstillstånd.

Avskrivning av kontrollavgift kan göras vid särskilda omständigheter. Eventuell avskrivning
ska vara restriktiv och beslutas av fastighetschef.
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