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Tekniska avdelningen, 0582-68 50 00
drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Information och villkor om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
Allmänt
Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus)
om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje
enskilt fall.
Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt överenskommelse
träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan
erhållas från handikapporganisationerna eller från respektive lands
ambassad.
Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och inte i zoner för
visst ändamål, t ex lastzon, taxizon och vändzon.
Parkeringstillstånd ger rätt att parkera
• högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är
förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
• under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men
mindre än 24 timmar
• på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som
finns angiven på platsen
• rätt att parkera under högst tre timmar på gångfartsområden
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.
Missbrukat parkeringstillstånd återkallas.
Avgift
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga
avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med
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parkeringstillstånd är befriade från avgift i hemkommunen.
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 synligt utifrån.
Vem kan få tillstånd?
• En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter,
det vill säga har svårighet att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt
gångavstånd från parkeringsplatsen
• För rörelsehindrad person som inte kör bil själv utfärdas tillstånd endast
i undantagsfall, till exempel vid svåra förlamningar eller
balansrubbningar av allvarligt slag.
Exempel på tillämpad praxis
• Blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få ett Ptillstånd
• Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett P-tillstånd
• Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion och inkontinens där
en person kan få akut behov av toalett, anses inte vara grund för ett Ptillstånd.
• Svårighet att ta sig in och ut ur bilen utgör inte grund för P-tillstånd
• Rörelsehindret ska alltid avse gångförmågan
• P-tillstånden är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder
• P-tillstånden utfärdas för högst tre år
Utredning
Bedömningen av ansökan görs av handläggare som oftast har en
förtroendeläkare till sin hjälp
Beslutande myndighet är särskild kommunal nämnd för trafikfrågor
Vid ansökan om förnyelse av P-tillstånd utgör tidigare innehav inte skäl att
bevilja ansökan
Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar
i bilen då det inte används av tillståndshavaren!

