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Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Sökande (alltid den rörelsehindrade)
Namn (för- och efternamn)

Personnummer

Telefon dagtid

Bostadsadress

Postadress (postnummer och postort)

Min ansökan avser:
 Ny ansökan (har aldrig haft parkeringstillstånd tidigare)
 Söker förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd,
serienummer: ……………………………….………… som går ut den …………………………………………..
 Ansökt tidigare men fått avslag ………………………… (årtal)

Jag ansöker som:
OBS! Ansökan kan bara göras som förare ELLER passagerare, vänligen välj endast ett alternativ.

 Förare
eller
 Passagerare (nedanstående kompletterande uppgifter måste fyllas i)
OBS!
Fyll bara i dessa
uppgifter när du
ansöker som
passagerare

 kan klara ärenden på egen hand
 behöver endast hjälp i och ur fordonet
 kan inte lämnas utan tillsyn när föraren parkerar bilen
 har svårigheter/problem att kommunicera med okända
Information om person, annan än sökande, som kommer att köra fordonet:
Namn …………………………………………………………………………………………………
Telefon dagtid …………………………………………………………………………………………
Anknytning till sökande ………………………………………………………………………………

Varför är du i behov av ett parkeringstillstånd?
Ange nedan skälen till varför du anser dig vara i behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrad:
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Uppgifter om gångförmåga och hjälpmedel
OBS! Alla uppgifter som anges skall vara i samband med bilåkning samt vistelse utanför fordonet.

Jag använder nedanstående hjälpmedel:
 Rullstol

 Käppar/kryckor

 Rollator

 Annat hjälpmedel:

 Levande stöd

 Använder inget hjälpmedel

Jag kan gå:

Gångförmågan som anges ska vara:

 Mindre än 25 m

•

 25 – 100 meter

•

 100 – 200 meter

•

 mer än 200 meter

•

med hjälp av det hjälpmedel som regelbundet
används.
från fordonet mot/till målpunkten (ej från bostad till
bil).
den gångförmåga du har minst hälften av veckans
dagar.
gångsträckan ska vara med 3–4 pauser, stående
och/eller sittande.

Diverse upplysningar från den sökande:
Om påståendet ej stämmer in, lämna rutan tom.

 Jag behöver fordonet för att ta mig till och från arbetet.
 Jag behöver fordonet i arbetet.
 Jag har färdtjänst.
Intyg
Från legitimerad läkare eller sjukgymnast

 Bifogas

 Kommer senare

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras i ett datasystem och användas för hanteringen av din
ansökan. Personuppgifterna används vid aktualisering/diarieföring, utredning och beslut. Dina personuppgifter kommer att delas med
vårt personuppgiftsbiträde för att kunna tillverka ditt kort. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt
att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Du har rätt att be att få information om vilka personuppgifter som finns hos oss samt hur de
behandlas (till exempel ändamål med behandlingen, mottagare av uppgifterna och lagringstid). Du har även rätt att begära rättelse om
uppgifter är felaktiga. Utdraget får du genom att kontakta oss på registrator.ks@svedala.se eller Svedala kommun, Kanslienheten, 233
80 Svedala. Läs gärna mer om hur Svedala kommun hanterar personuppgifter på www.svedala.se.

Underskrift:
Jag intygar att lämnade uppgifter överensstämmer med verkligheten.

…………………………………..
Datum

………………………………………………………………………………………………………………………
Underskrift
Svedala kommuns noteringar

Insändes till:
Svedala kommun
Kundservice
233 80 SVEDALA
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Information till intygsskrivande läkare om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Vem kan få ett Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
❖

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, dvs. har svårigheter att förflytta sig till fots
till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

❖

Rörelsehindrad person som inte kör bil själv beviljas parkeringstillstånd endast i undantagsfall, t ex om han eller hon
har särskilda skäl. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse
utanför fordonet, t ex vid allvarligt slag av balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna
lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera fordonet enligt vanliga regler.

Exempel på vanlig praxis:
❖

Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett
sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med
specialistkompetens.

❖

Parkeringstillstånd är giltigt i högst fem år.

❖

Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas på annat sätt.

❖

Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.

❖

Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte ett parkeringstillstånd.

❖

Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte parkeringstillstånd.

❖

Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Vad är ett Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
❖

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd
skall behandlas jämlika över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd
också får det, är det viktigt att läkarintyget upprättas med hänsyn till gällande lagregler.

❖

Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för
alla.

❖

Vid utfärdandet av läkarintyg skall läkaren beakta vad som anges i 10 kap 2§ körkortslagen (1998: 488). Om en
läkare vid undersökning finner att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, skall
läkaren anmäla detta till Länsstyrelsen.

Utredningen
❖

Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor. Bedömning av ansökan görs av kommunens
handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.

❖

Ett parkeringstillstånd som gått ut förnyas ej automatiskt. Vid ansökan om förnyelse måste ny ansökan göras och
prövningen sker utan hänsyn till tidigare parkeringstillstånd, tidigare innehav utgör inte automatiskt att ansökan
beviljas.

Mer information
Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning finns i Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2016:19.

5(8)

Hjälpmall till intygsskrivande läkare
Dessa uppgifter behövs vid handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Namn på sökanden (för- och efternamn)

Personnummer

Diagnos

Sjukdomen/skadan uppstod (datum)

Uppgifter i läkarintyget baseras på besök av sökanden (ÅÅMMDD)
______________________

Varför är sökanden i behov av ett parkeringstillstånd?
Ange utförligt och tydligt de skäl som ligger till grund för att du anser sökanden vara i behov av ett parkeringstillstånd:
Vilka hälsobekymmer har den sökande? Vad är ditt helhetsintryck? Finns det balans eller yrselproblematik?

Hur långt kan den sökande gå på plan mark?
Utan hjälpmedel

 < 100 meter.

 > 100 meter.
 < 100 meter.

Med följande hjälpmedel kan den sökande gå på plan mark

 Rullstol
 Rollator

 > 100 meter.

 Käppar/kryckor
 Levande stöd
 Använder inget hjälpmedel

Rörelsehindrets beräknade varaktighet?
 6 månader – 1 år

 2 år – 3 år

 3 år – 5 år

Om ansökan avser sökande som passagerare
Kan sökanden efter nödvändig assistans utanför fordonet lämnas ensam medan föraren parkerar?
 Ja
 Nej
Om nej – beskriv behovet av hjälp:

o

Den sökande har kognitiv svikt.

o

Den sökande är minderårig.

Underskrift legitimerad läkare
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Namn (för- och efternamn) samt titel

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Klinik

Telefon dagtid

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Underskrift
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Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Allmänt
Parkeringstillståndet gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt
medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.
Det gäller också i det flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998.
Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst
ändamål eller fordonsslag (vänd zon, lastzon, taxi zon, p-plats för buss/lastbil etc.). Parkeringstillstånd gäller
vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.
På parkeringstillståndet skall finnas ett välliknande foto, varför ett sådant måste bifogas ansökan. Fotot
fästes på anvisad plats i ansökningsblanketten
.
Parkeringstillstånd ger rätt att parkera
❖ Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under
kortare tid än 3 timmar.
❖ Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.

❖ På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på
platsen.
Giltighet
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.
Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i
bilen.
Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.
Avgift
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift.
Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriad från avgift i
hemkommunen. Kontakta kommunen för besked.
Övrigt
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.
Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls 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.
Följande regler gäller UTAN parkeringstillstånd:
Fordon som används för transport av sjuk eller rörelsehindrad får stannas eller parkeras trots:
1. bestämmelserna i 3 kap 54§ (förbud att stanna eller parkera på hållplats)
2. bestämmelserna i 3 kap 55§ (förbud att parkera på huvudled)
3. förbud som har meddelats genom lokal trafikföreskrift (innebär att förbud att stanna eller parkera är
utmärkt med vägmärke, således är uppställning före övergångsställe, i korsning eller vid annat generellt
förbud inte tillåten).
Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av
tillståndsinnehavaren.
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Vanligaste frågorna och svaren angående parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Kan man söka parkeringstillstånd både som förare och passagerare?
Nej. Man kan inte söka både som förare och som passagerare. Man skall söka som förare om man själv kör
fordonet och som passagerare om man inte kör fordonet själv. Tillståndet handläggs utifrån olika kriterier.
Varför måste jag lämna in fler intyg, jag blir ju inte bättre bara sämre?
När man beviljar eller avslår ett fortsatt parkeringstillstånd skall man handlägga det utifrån aktuellt
rörelsehinder. Det kan tillkomma nya sjukdomar som försämrar ditt rörelsehinder, man kan också opereras
eller rehabiliteras från sjukdomar som ändrar rörelsehindrets begränsning m.m.
Vad skall ett läkarintyg innehålla?
Ett läkarintyg skall beskriva det aktuella rörelsehindret utförligt utformat på svenska. Gångsträcka i antal
meter, utan och med hjälpmedel. Rörelsehindrets beräknade varaktighet, och om sökanden i det fall man
inte själv kör fordonet behöver regelmässig hjälp utanför fordonet och i så fall på vilket sätt. Läkarintyget kan
skrivas av legitimerad läkare eller sjukgymnast.
Varför får vi inte använda parkeringstillståndet när min man/hustru/barn kör fordonet om jag har tillstånd som
förare och jag inte orkar köra vissa dagar?
Parkeringstillståndet är personligt utställt vilket innebär att det endast gäller när den person som sökt framför
fordonet själv, för att underlätta att man kommer närmare sitt resmål. Om tillståndet används av annan
person än den som det är utställt för kommer tillståndsinnehavaren att kontaktas och tillståndet kan
återkallas.
Vad gör jag om mitt tillstånd tappas bort eller blir stulet?
Ett tillstånd bör alltid förvaras som en värdehandling. Man har själv ansvar för att tillståndet inte hamnar i
orätta händer. Skulle detta trots allt hända ändå skall en polisanmälan göras och en kopia på denna skall
skickas in till oss innan vi kan utfärda ett nytt tillstånd. När polisanmälan inkommer till oss spärras tillståndet
och hamnar på en spärrlista som sedan skickas ut till Polis och Parkeringsvakter.
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