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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ersättning av parkeringskostnader för förtroendevalda
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att förtroendevaldas kostnader
för parkering i enlighet med punkt 15 i regler för arvoden och partistöd i
Enköpings kommun ska ersättas av kommunen.
2. Beslutet ska gälla omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Av punkten 15 i regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun
(KS2019/141) följer att förtroendevalda som har och kan styrka kostnader för att
kunna utföra uppdraget som förtroendevald i kommunen har rätt till att dessa
kostnader ersatta av kommunen. Krav på sådan ersättning ska prövas av
Kommunstyrelsens arbetsutskott för att etablera praxis.
Fråga har nu uppkommit om ersättning för parkeringskostnader i samband med
uppdrag som förtroendevald. Idag finns det vid vissa av kommunens fastigheter
inte möjlighet att vid alla tidpunkter parkera utan att erlägga parkeringsavgift, en
kostnad för vilka de förtroendevalda i dag får stå för själva.
Det bör fastställas en praxis så att samma förutsättningar gäller för samtliga
förtroendevalda och oavsett vilket uppdrag man har och vilken kommunal
verksamhet man besöker.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Det finns i punkten 15 i regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun
utrymme för kommunstyrelsens arbetsutskott att pröva denna kostnad och skapa
en praxis som gäller för samtliga förtroendevalda. Eftersom parkeringskostnader
får anses utgöra en sådan kostnad som en förtroendevald har för att kunna utföra
sitt uppdrag i kommunen är det kommunledningsförvaltningens uppfattning att
denna kostnad ska ersättas av kommunen om den kan styrkas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att förtroendevaldas parkeringskostnader hädanefter ska ersättas.
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Hantering av utlägg är emellertid en administrativ kostnad förvaltningen arbetar
aktivt med att minska. Anställda hanterar exempelvis numera egna utlägg via
webbgränssnitt. En liknande lösning finns inte för förtroendevalda som fortfarande
kräver manuell hantering av kvitton. Kommunledningsförvaltningen tycker det är
olyckligt om denna hantering ökar med anledning av kostnadsersättningar för
parkeringsavgifter till förtroendevalda. För att hålla den administrativa
kostnadsökningen så liten som möjligt avser kommunledningsförvaltningen att ta
fram ett parkeringskort till förtroendevalda som gäller mellan kl.17:00-24:00 för
platserna 325-350 på Linbanegatan 14. Samtliga förtroendevalda kan få tillgång till
detta kort.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ett sådant kort minskar behovet av
manuell kvittohantering.
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