Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2. För parkeringstillstånd krävs
ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga på sidan 4.
Ansökan skickas till: Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 314 80 Hyltebruk
Vid frågor kontakta gärna handläggare via kommunens växel på telefon 0345-180 00 eller via e-post
sbk@hylte.se

□ Jag ansöker för första gången

□ Jag har haft parkeringstillstånd tidigare

Sökande
Namn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Arbetsadress

Postnummer

Ort

Telefon dagtid

E-postadress

Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl

□ Jag kör själv fordonet

□Jag kör aldrig själv

Bifogade handlingar

□ Läkarintyg

□ Kopia av tidigare parkeringstillstånd från denna eller annan kommun

Jag ger mitt tillstånd att nämndens handläggare och konsultläkare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare
för att få kompletterande upplysningar.
Ovanstående uppgifter, foto och namnteckning (Se bilaga till ansökan) samt uppgifter om tillståndets giltighet
kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL) samt lagen om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Läkarintyg
Läkare bör ta del av ”Information till intygsskrivande läkare” innan läkarintyg lämnas, se sidan 3.
Namn på sökande

Personnummer

Uppgifterna baseras på

□ Besök av sökanden
□ Uppgifter lämnade av sökanden
□ Telefonkontakt med sökanden

□ Journalanteckningar
□ Kontakt med anhörig
□ Personlig kännedom sedan år:__________

Diagnos

Sjukdomen/skadan uppkom, datum

Sjukdomens namn (om möjligt på svenska). Beskriv rörelsehindret eller andra problem att förflytta sig som den
rörelsehindrade har

Hur långt kan den sökande gå på plan mark, Ange i meter

Är sökanden tvungen att använda hjälpmedel

□ Ja

Ange vilket hjälpmedel

□ Nej

Rörelsehindret beräknas bestå under

□ mindre än 6 månader

□

□

□ Ja

□ Nej (specificera nedan)

6 månader – 1 år
Mer än 2 år
I de fall sökanden ej själv kör fordonet, kan han/hon efter nödvändig assistans lämnas utanför fordonet medan
föraren parkerar?

Om nej, ange orsak

Läkarens underskrift
Adress

Postadress

Ort och datum

Telefon

Namnteckning

Namnförtydligande, eventuell specialistkompetens
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Information till intygsskrivande läkare om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg. På enskild
väg är parkering i regel inte förbjuden genom lokala trafikföreskrifter. Parkeringstillståndet ger inte
bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda
parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Det innebär vanligtvis även
avgiftsbefrielse.
Dessa fördelar innebär att det 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 parkerings tillstånd 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.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad
En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter
att förflytta sig till och från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas
parkeringstillstånd.
Rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i undantagsfall, till exempel
om han eller hon har särskilda skäl.
För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl
föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid
vistelse utanför fordonet.

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 giltiga i högst tre år.
Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas
på annat sätt.
Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte 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.

Utredningen
Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor.
Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan
beviljas
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Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd
Om inte redan godkänt foto finns hos Samhällsbyggnadskontoret, medsänd ett välliknande (nytaget) passfoto.
Klistra ej fast fotot!

Ort och datum

Plats för sökandens
foto
………………………………………………………………………….
Sökandes namnteckning skrivs på den streckade linjen ovan

4(4)

Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela
Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.
Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser utan innebär också
förlängda parkeringstider, rätt att parkera där parkering är förbjuden och är vanligtvis avgiftsbefriade.
Dessa fördelar innebär att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärligt och bör inte
ligga kvar i bilen då det inte används.

Om du normalt kör fordonet själv
Parkeringstillstånd är till för de människor som har allra svårast att gå och i regel själv är förare av
bilen.
Kriteriet för att kunna bevilja parkeringstillstånd är att sökande har grava gångsvårigheter. Det är
enbart gångförmågan som vägs in i bedömningen och gångsvårigheterna skall vara stadigvarande.
Hur långt den sökande kan ta sig till fots med eventuella hjälpmedel på planmark är det avgörande
kriteriet för parkeringstillstånd.

Kör aldrig själv, är passagerare
För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall om
passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, t ex vid allvarligt slag av
balansrubbning eller yrsel. I normal fallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en
rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Möjlighet att stanna och
parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kapitlet 5 § trafikförordningen.

Skärpta krav från Transportstyrelsen
Reglerna för parkeringstillstånd styrs av Trafikförordningen. För att de som ansöker om
parkeringstillstånd skall behandlas lika i hela landet måste Hylte kommun följa Transportstyrelsen
skärpta krav.
Föreskrifterna talar om att parkeringstillstånd kan utfärdas för högst 3 år varpå ny prövning ska göras
och sker då utan hänsyn till tidigare utfärdat tillstånd.
Exempel från Transportstyrelsens konsultläkare i ett specifikt ärende vad som inte är utpräglade
gångsvårigheter:
Endast en person med kvalificerat gånghandikapp kan erhålla parkeringstillstånd.
Härvid kan förstås, att den person som med eller utan stödhjälpmedel kan gå en
sträcka på ca 100 meter – även om detta skulle ske med svårighet och smärta eller
kräva en/flera paus/er – bedöms inte uppfylla gällande krav för erhållande av
parkeringstillstånd.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan du lästa på Transportstyrelsens
webbplats, www.transportstyrelsen.se

Beviljat parkeringstillstånd
När du blivit beviljad parkeringstillstånd skickas ett brev hem till dig.
För att få det nya parkeringstillståndet måste du personligen komma upp till receptionen på
Samhällsbyggnadskontoret och hämta beslutet och parkeringstillståndet och samtidigt lämna in
eventuellt tidigare parkeringstillstånd.
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