ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND
RÖRELSEHINDRAD

FÖR

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Jag söker för första gången

Jag söker förlängning av tidigare parkeringstillstånd

Jag kör själv fordonet

Jag är passagerare

Sökande
Namn

Personnummer

Bostadsadress

Postadress

Arbetsadress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

@

Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl

Namnteckning
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skall styrkas av läkarintyg som skrivs på nästa sida av denna blankett.
Sökanden ger tillstånd till att läkare får kontaktas för eventuellt kompletterande uppgifter

Ja

Nej

Bifogade handlingar
Läkarintyg

Annan handling

Trafiknämndens noteringar
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LÄKARINTYG TILL ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND
Undantag från trafikkungörelsen
Upplysning till vederbörande läkare:

a) Parkeringstillstånd meddelas gravt rörelsehindrad person som anses lida av sådana utpräglade

gångsvårigheter, att denne svårligen kan förflytta sig till och från fordon inom rimligt gångavstånd från
parkeringsplats.

b) För rörelsehindrad som inte själv kör bil utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl
föreligger. Även utan parkeringstillstånd får, enligt 159 a § vägtrafikkungörelsen (VTK), fordon som
rörelsehindrad färdas i, stannas och parkeras där det enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet att stanna
eller parkera. Detta får endast ske, om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.
Parkering far i sådana fall inte ske under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för av- och
påstigning och nödvändig assistans utanför fordonet.

c) Specialistutlåtande kan komma att krävas i vissa fall.
d) Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte avsedda för dom som har kortvarigt rörelsehinder.
Namn:

Personnr:

Intygsuppgifterna baserade på:
 Besök av sökande
Uppgifter lämnade av sökanden
Diagnos på svenska:

 Journalanteckningar
Kontakt med anhörig
Personlig kännedom sedan år: 
Sjukdomen/skadan uppstod år:

Sjukdomens namn (om möjligt
på svenska).
Beskriv rörelsehindret eller de
andra problem att förflytta sig
som den sökande har.
Ange även om besvären är
konstanta, om någon form av
behandling eller rehabilitering
pågår eller är planerad.

Ange särskilt hur långt den sökande kan gå (förflytta sig) på plan mark:
Kan den undersökte använda kollektiva transportmedel ?
Ja, utan svårighet
Ja, med svårighet
Den undersökte är tvungen att använda:
Käpp Kryck-käpp Bock Benprotes
Rörelsehindrets varaktighet:
Ort

Nej
Rullator Rullstol  Levande stöd
Telefonnummer till läkare
Datum

Läkarens underskrift samt avdelning

Namnförtydligande
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Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Giltighet
Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:
• På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på
platsen.
• Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24
timmar.
• Under högst 3 timmar på gågata.
• Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten
under kortare tid än 3 timmar.
Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är
avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändplats, taxiplats, lastplats, p-plats för buss/lastbil etc).
Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är
tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.
Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt
EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från
kommunen.
Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark (t ex
parkeringshus). Kontakta markägaren i varje särskilt fall.
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.
Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.
Parkeringsavgifter
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner
har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift. Kontakta resp
kommun för besked.
Övrigt
Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och
utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat
det.
Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på
sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.
Personuppgifter
• Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad skall behandlas enligt
lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt Personuppgiftslagen (PuL).
• Enligt 26§ PuL, har den registrerade rätt att på begäran en gång per kalenderår gratis erhålla
besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas eller ej, varifrån
uppgifter hämtats, ändamål med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av
mottagare som uppgifterna lämnas ut. Enligt 26§ PuL har den registrerade rätt att begära
rättelse beträffande personuppgifter som behandlats i strid med lagen.

Parkeringstillstånd är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i fordonet då det inte
används av tillståndshavaren!

Bilaga till
Ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Plats för foto

.................................................
Sökandens namnteckning skrivs på den streckade linjen

För att tillståndet skall kunna utfärdas fordras:
-ett välliknande foto i passfotoformat (färg eller svartvitt)
- sökandens underskrift
Fäst gärna fotot på anvisad plats med lim

