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Diskriminering av kommuninvånare med digitalt utanförskap, genom införande av nya 
parkeringsregler i Huddinge Kommun,

Bakgrund

I Huddinge har nya parkeringsregler införts som innebär att anställda i kommunen mot en 
månadsavgift får parkeringstillstånd under kontorstid på alla de parkeringsplatser som 
kommunen inklusive kommunala bolag äger och att all annan parkering skall ske via SMS-
parkering. 

På kommunens hemsida meddelas att nya parkeringsregler införs vid förskolor, skolor, 
äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar som Huddinge Samhällsfastigheter äger. De 
nya parkeringsreglerna gäller från och med att ny skyltning är på plats. Skyltningen sker 
löpande under hösten och vintern 2019.

Besökare skall följa de anvisningar som finns på skylten på parkeringsplatsen och betala 

avgiften betalas via en SMS-app. P-skiva kan fortsättningsvis inte användas.   Syftet sägs vara

att öka tillgängligheten på parkeringsplatser och framkomligheten på gatorna.

Effekter för besökare 

De nya reglerna innebär krav på att alla som vill parkera vid äldreboenden,  särskilda 
boenden, skolor, förskolor, friluftsområden, idrotts/motionslokaler och kommunens 
förvaltningar ska ha en telefon som kan hantera  SMS-appen ifråga, ha mobilt bankid 
installerat och klara av att hantera detta på ett tillräckligt bra sätt.

För en majoritet är detta inget problem men för en minoritet innebär det ett stort och för vissa 
promenera i av kommunen anlagda motionsspår, delta i boulespel och andra sociala 
sammanhang, besöka bibliotek och kommunala servicecenter. Denna minoritet består av de 
som inte klarar av att hantera komplex teknik av något skäl. Skälet kan vara att de inte äger 
relevanta tekniska hjälpmedel eller att hanteringen är för svår eller abstrakt. 

Eftersom en stor del av denna minoritet är äldre personer är detta en mycket viktig fråga för 
pensionärsorganisationerna i Huddinge. Vi ser ytterst allvarligt på den diskriminering de nya 
reglerna ger som resultat för en del av våra medlemmar. 

Kommunens egna åtaganden, lagar direktiv mm.

I beskrivningen av kommunens värdegrund utlovas Omtanke i betydelsen att bry sig om 
människor, besökare, företagarna och natur och under beskrivning av kommunens etiska kod
kan man läsa att en av de grundläggande utgångspunkterna som att bemöta varandra och 



våra invånare på ett jämlikt och likvärdigt sätt. Uppenbart är att dessa delar av värdegrund 
och etisk kod ej beaktats i kommunens beslutsprocess avseende parkeringsregler. Vi 
konstaterar också att inga konsekvensanalyser som resulterat i dokumenterade 
konsekvensbeskrivningar har genomförts för hur de nya reglerna påverkar de som inte kan 
parkera via en mobil-App.

Tillsynsmyndighet för diskrimineringsfrågor är DO och på myndighetens webbplats 
definieras direkt diskriminering som missgynnande av person genom tillämpning av 
bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att
missgynna personer med viss funktionsnedsättning. Uppenbart är att de nya 
parkeringsreglerna är en form av åldersdiskriminering eftersom en majoritet av de som har 
svårigheter att hantera digitala hjälpmedel återfinns i denna grupp.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  definierar 
diskriminering på grund av funktionsnedsättning som: ”diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning betyder varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av 
funktionsnedsättning som har till syfte eller verkan att inskränka eller omintetgöra 
erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor som andra av alla mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila 
området eller på andra områden. Det omfattar alla former av diskriminering, inklusive 
underlåtenhet att göra skälig anpassning. ”

Myndigheten för delaktighet MFD, ansvarar bland annat för genomförande av landets 
funktionshinderspolitik. Syftet med denna är full delaktighet för alla, oavsett 
funktionsförmåga inom alla områden i samhället. Myndigheten skriver på sin webbplats att 
det som avgör möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de 
förutsättningar som skapats för individen. Meningen med det nationella målet för 
funktionshinderspolitiken är att delaktigheten ska öka. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) innehåller bestämmelser 
som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en 
webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. 

En ytterligare reglering är Tillgänglighetsdirektivet - ett EU-direktiv som även sträcker sig 
utanför offentlig sektor och behandlar bland annat Bankomater, biljett- och 
incheckningsautomater. 

SKL skriver i sitt positionspapper Civilsamhället som utvecklingskraft att för att lösa 
dagens och framtida samhällsutmaningar ökar behovet av närmare samverkan mellan 
kommuner och landsting/regioner och det civila samhället. Ett gott samspel mellan offentlig 
sektor och civilsamhället är centralt för en god samhällsutveckling. Medan andra stora 
kommuner aktivt strävar för att bli äldrevänliga kommuner agerar Huddinge kommun 
äldreovänligt såväl genom att ignorera pensionärsföreningarnas önskemål som genom att 
försvåra för äldre att leva ett aktivt liv, delta i gemenskap och aktiviteter tillsammans med 
andra äldre, besöka närstående och vara delaktiga i samhället.  



Seniorföreningarna representerar den äldre befolkningen i Huddinge 

Vi har protesterat mot dessa ändringar rörande parkeringsregler tidigare, både genom HPR 
och i lokaltidningarna. Vi har påtalat de problem de äldre medborgare fått i samband med 
införandet av parkeringsappar, dels utifrån skräckexemplet vid Björnkulla bowlinghall dels 
mer allmänt.  Kommunens tjänstemän avser uppenbarligen inte att underlätta för oss äldre. 

Förutom att detta är en form av åldersdiskriminering så är kommunens agerande i strid med 
likställighetsprincipen, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
samt de lagar, förordningar och nationella riktlinjer som gäller för delaktighet och 
tillgänglighet som beskrivs ovan.

Uttalat syfte med de nya reglerna är att öka tillgänglighet på parkeringsplatser och 
framkomlighet på gatorna. Konstateras kan att framkomligheten vid flertalet av kommunens 
boenden, skolor och förskolor alltid har varit mycket god eftersom de ligger vid lågtrafikerade
gator. Tillgängligheten till tidigare reserverade platser har ökat på icke kontorstid har ökat till 
fördel för andra grupper än de som har behov att besöka dessa lokaler. För de senare har 
tillgängligheten minskat. Åtgärden är således inte ändamålsenlig för att uppnå avsett syfte.

Pensionärsföreningarna har möten och aktiviteter under dagtid för seniorer i närheten av och i 
kommunala lokaler samt i våra egna lokaler. Vi får dagligen klagomål från de äldre att de inte
kan delta i våra möten och arrangemang då alla parkeringsplatser är upptagna. På de flesta 
platserna är det kommunens anställda som nyttjar parkeringsplatserna.

Seniorföreningarna i Huddinge kommun uppmanar kommunen att omgående komplettera alla
parkeringsplatser med en möjlighet att parkera på ett enklare sätt och utan krav på användning
av SMS-baserade mobilappar. Detta kan ske medelst P-skiva, vanlig parkeringsautomat med 
en enkel instruktion.
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