Ansökan om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade
För att kunna behandla ansökan ska en legitimerad läkare fylla i läkarintyget på sidan 2 och ett välliknande
foto (högst 2 år gammalt) i passfotoformat och namnteckning bifogas med denna ansökan (se sidan 6).

Jag söker för första gången

Jag söker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd

Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och postadress

Telefon arbetet

E-postadress
Arbetsplatsadress

Postnummer och postadress för arbetsplats

Personuppgifter

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag medger att mitt ärende med personuppgifter får registreras av kommunen för diarium, handläggning
och arkivering.
Mer att läsa finns på www.eslov.se/gdpr

Jag söker som förare (Tillstånd kan inte sökas som både förare och passagerare.)
Jag söker som passagerare
Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl:

Bifogad handling:
Läkarintyg

Annan handling:

Jag ger mitt tillstånd till att nämndens handläggare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare för att
få kompletterande upplysningar.

Ort och datum				

Underskrift
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LÄKARINTYG
till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
t information till läkaren om kommunens bedömningsgrunder och tillämpningsregler, se sidan 3.
För
Uppgifter om den undersökte (Vänligen texta)
Personnummer

Namn

Uppgifterna har baserats på (kryssa i aktuella rutor)
Besök av sökanden			
Telefonkontakt med sökanden
Uppgifter lämnade av sökande		
Journalteckningar			
Diagnos

Kontakt med anhörig
Personlig kännedom sedan			
(ange årtal)
Sjukdomen/Skadan uppstod (datum)

Sjukdomens namn (om möjligt på svenska). Beskriv sökandens tillstånd och ange vari den
nedsatta rörelseförmågan eller funktionsnedsättningen består. Ange även om behandling
eller rehabilitering pågår eller är planerad.

Hur långt kan den sökande gå på plan mark? Ange både utan och med hjälpmedel.

Utan hjälpmedel		

meter.

Med hjälpmedel

meter.

Ange vilket hjälpmedel som behövs.
Handikappets beräknade varaktighet

< 6 månader		

6 månader - 1 år		

> 2 år 			

bestående

I fall sökanden inte själv kör fordonet, kan hen efter nödvändig assistans utanför
fordonet lämnas ensam vid målpunkten (målet för resan) medan föraren parkerar?

Ja 			
				

Nej
Om nej, varför inte?

Legitimerad läkares underskrift 			

Ort och datum

Namnförtydligande och eventuell specialistkompetens

Telefon

Adress

Postnummer och postadress

E-postadress
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Till intygsskrivande läkare
Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet
ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade
platser. Det innebär också förlängda parkeringstider,
rätt att parkera där parkering är förbjuden och vanligtvis även avgiftsbefrielse.

Utredningen
Handläggarna på Miljö och Samhällsbyggnad
beslutar i ärendet. Beslutet kan överklagas till
Länsstyrelsen.

Dessa fördelar innebär att ett parkeringstillstånd för
rörelsehindrade är en eftertraktad handling. För att
de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att
de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd
också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett
objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta
påverkar förmågan att förflytta sig till fots.

Exempel på vanlig praxis
Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på
förmågan att förflytta sig till fots. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi
som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall
krävs intyg av läkare med specialistkompetens.

Parkeringstillståndet är inte någon social förmån
utan ett undantag som syftar till att göra samhället
tillgängligt för alla.
Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att
förflytta sig till fots mellan fordonet och målpunkten
(målet för resan) på ett rimligt gångavstånd, kan
beviljas parkeringstillstånd.

Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd
utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan
beviljas.

Ett parkeringstillstånd kan ha en giltighetstid från
sex månader upp till tre år. Parkeringstillstånd är inte
avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet får då lösas på annat sätt.
Exempel på när parkeringstillstånd inte
beviljas
• Blind person som inte har något rörelsehinder.
• Svårigheter att bära.
• Mag- och tarmproblem, då en person snabbt kan
behöva uppsöka toalett.
• Svårigheter att ta sig in i och ut ur fordon.
• Rörelsehinder av kortvarigt slag.

För rörelsehindrad som inte själv kör fordonet bör
parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl
finns. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade
regelmässigt behöver förarens hjälp utanför fordonet.
Barn
Speciella regler gäller för barn med rörelsehinder.
Innan ett barn lärt sig gå eller kan gå längre sträckor
på egen hand, har barnet ett normalt behov av hjälp
av en vuxen person. I vissa fall kan det dock finnas
skäl för ett parkeringstillstånd. Ett sådant skäl kan
vara att barnet är i behov av omfattande hjälpmedelsutrustning och att utrustningen är svår att förflytta
längre sträckor utanför fordonet.
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Till sökande
Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Allmänt
Ansökan kan göras av personer med omfattade
svårigheter att förflytta sig till fots på grund av ett
funktionshinder. Svårigheten ska ha en förväntad
varaktighet av minst sex månader.

Enligt 11 kapitlet 5§ 6 p Trafikförordningen
(1998:1276) är det möjligt att stanna och parkera
ett fordon som används för transport av sjuka eller
rörelsehindrade personer där det enligt lokal trafikföreskrift är förbud att stanna eller parkera.

Det finns två slags tillstånd:
Förare: Du kör fordonet själv.
Passagerare: Du kör inte fordonet själv utan är
beroende av en förare som släpper av dig nära målpunkten (målet för resan) för ditt ärende. Du klarar
dig inte på egen hand, inte ens en kortare stund
medan föraren parkerar fordonet.

Detta gäller endast om omständigheterna kräver
det och om särskild försiktighet iakttas. Undantaget
innebär att en förare kan stanna där det är lämpligt
för att hämta eller lämna någon sjuk eller rörelsehindrad.

Det går inte att söka både som förare och som
passagerare. Har du fått ett parkeringstillstånd
för förare får det endast användas när du själv kör
fordonet. Har du fått ett parkeringstillstånd för passagerare får det endast nyttjas när du själv är med
i fordonet. Båda tillstånden är knutna till dig som
person och kan användas i olika fordon.
Barn
Speciella regler gäller för barn med rörelsehinder.
Innan ett barn lärt sig gå eller kan gå längre sträckor
på egen hand, har barnet ett normalt behov av hjälp
av en vuxen person. I vissa fall kan det dock finnas
skäl för ett parkeringstillstånd. Ett sådant skäl kan
vara att barnet är i behov av omfattande hjälpmedelsutrustning och att utrustningen är svår att förflytta
längre sträckor utanför fordonet.
Exempel på när parkeringstillstånd inte
beviljas
• Blind person som inte har något rörelsehinder.
• Svårigheter att bära.
• Mag- och tarmproblem, då en person snabbt kan
behöva uppsöka toalett.
• Svårigheter att ta sig in i och ut ur fordon.
• Rörelsehinder av kortvarigt slag.
Att tänka på
Många som söker parkeringstillstånd för passagerare får avslag. Trots det kan behovet att gå av nära
en målpunkt finnas.

I många fall kommer man då mycket närmare
målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ut ur fordonet, till en trygg plats, innan hen
parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.
Var gäller parkeringstillståndet?
Parkeringstillståndet gäller i hela landet på allmänna vägar som gator, vägar och kommunala
parkeringsplatser. Parkeringstillståndet gäller inte
på parkeringsplatser i parkeringshus eller motsvarande, om inte ägaren har medgivit detta. Kontakta
kommunen eller det bevakningsföretag som har
hand om parkeringen på tomtmark om du känner
dig osäker.
Parkeringstillståndet gäller inte där det är förbud
att stanna och parkera eller på plats som enbart
är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (till
exempel vändzon, lastzon, taxizon och parkeringsplats för buss/lastbil). Parkeringstillståndet gäller
inte på huvudled, om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller
parkeringstillståndet enbart på särskilt anordnade
parkeringsplatser.
Parkeringstillstånd är rikstäckande och gäller även i
vissa europeiska länder. Det är upp till dig att ta reda
på vad som gäller i det land du besöker.
Avgift
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag
från skyldigheten att betala avgift. De flesta kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrade
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Parkeringstillstånd ger rätt att parkera
• På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade under högst den tid som finns
angiven på platsen,
• max tre timmar i följd där parkering enligt
lokal trafikföreskrift är förbjuden, eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
• under max 24 timmar i följd där parkering
är tillåten mer än tre, men mindre än 24
timmar,
• under max tre timmar på gågata.
Missbrukas parkeringstillståndet
kan det återkallas.
med parkeringstillstånd är befriade från avgift.
Kontakta den aktuella kommunen för besked. I
Eslövs kommun gäller att parkeringsavgift inte
behöver erläggas av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kapitlet 8§ trafikförordningen
(1998:1276).
Placering av parkeringstillståndet i fordonet
Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan
av fordonets vindruta eller motsvarande plats, på
sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.

Handläggning och handläggningstid
Handläggningstiden för ett komplett ärende är
cirka fyra veckor. Den sökande fyller i uppgifter på
blanketten samt bifogar ett läkarintyg och ett foto
i passformat. (Fotot får vara högst två år gammalt).
Ansökan är underlag och kommer att arkiveras.
Handlingen skyddas av aktuell lagstiftning om
sekretess. Lämnade personuppgifter hanteras i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
Handläggarna på Miljö och Samhällsbyggnad
beslutar i ärendet. Beslutet kan överklagas till
Länsstyrelsen.
Handläggarna kan kontaktas via kommunens
telefonnummer 0413-62 000.
Vid bifall hämtas parkeringstillståndet på Eslövs
kommun, Stadshuset, Kontaktcenter, Gröna torg 2,
Eslöv.
Ta med din legitimation.
Tänk på att parkeringstillståndet är en
värdehandling. Förvara det aldrig i bilen
när det inte används.

Vid förlorat parkeringstillstånd
För att Miljö och Samhällsbyggnad ska ersätta ett
förlorat parkeringstillstånd ska en kopia av polisanmälan lämnas in. Kommunen spärrar då det gamla
parkeringstillståndet och utfärdar ett nytt.
Giltighetstid
Ett parkeringstillstånd kan ha en giltighetstid
från sex månader upp till fem år beroende på din
funktionsnedsättning. Vid förändring i ditt hälsotillstånd under giltighetstiden ska handläggaren
kontaktas. Det kan finnas skäl att ompröva parkeringstillståndet.
Giltighet
Kopia får aldrig användas.
Vid missbruk återkallas parkeringstillståndet. Till
missbruk räknas utlåning av parkeringstillståndet.
Det gäller även inom familjen.
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Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

					
Om personen som ska ha kortet inte själv kan underteckna
						ansökan, kryssa i denna ruta.
Plats för foto

Fotot får vara högst
två år gammalt.
Sökandes underskrift (Måste vara inom vita rutan.)

Ort och datum

			

Upplysningar
För att kunna behandla ansökan fordras att ett välliknande foto i passformat samt namnteckning bifogas
på denna bilaga. Foto skall inlämnas tillsammans med ansökan.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till korttillverkaren.
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Med ansökan medger du att ditt får
registreras av kommunen för diarium, handläggning och arkivering.
Mer att läsa finns på www.eslov.se/gdpr
Ansökan skickas till:
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
241 80 Eslöv
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