Ansökan om parkeringstillstånd
för rörelsehindrad
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett.
Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter.

Observera! För att erhålla förlängning av parkeringstillstånd fordras skriftlig ansökan. Handläggningstiden är cirka
fyra (4) veckor. För att ansökan skall behandlas bör legitimerad läkare ha fyllt i läkarintyget.

Ansökan avser
Nytt tillstånd

Omprövning av tidigare erhållit parkeringstillstånd

Sökande
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Vem kör fordonet

Avser den sökande att själv köra fordonet

Ja

Nej (Nedanstående fylls i om frågan besvarats med nej. Uppgift är frivillig.)

Namn på fordonsföraren

Anknytning till sökanden

Adress

Postadress

Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl

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

Underskrift
Datum

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten skickas till

Vid frågor, kontakta oss gärna

Telefon: 0304-60 13 40
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se

TJÖRN7030, v1.3, 2018-12-30

Tjörns Kommun
Färdtjänst
471 80 Skärhamn
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Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Blanketter för ansökan om parkeringstillstånd finns nu på kommunens hemsida www.tjorn.se, klicka
på Blanketter.

Beslut

Det är kommunen som beslutar om
parkeringstillståndet för rörelsehindrade och tillstånden
gäller i hela landet. Prövning av ansökan enligt
trafikförordningen 13 kap 8§. Ansökan prövas i den
kommun där sökanden är folkbokförd. Om sökanden
inte är folkbokförd i riket i den kommun där han/hon
vistas. Tillstånd ges till enskild person.

Principer för tillståndsgivning

Tillstånd utges till personer som på grund av
rörelsehinder inte kan förflytta sig mellan
parkeringsplats och vanligt förekommande målpunkter.
Rörelsehindret skall vara det enda kriteriet för
parkeringstillstånd och skall alltid avse förmågan att
gå. Parkeringstillstånd är inte tänkt för den som har ett
kortvarigt rörelsehinder.

Vad är ett parkeringstillstånd rör
rörelsehindrade?

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter
gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige
och gäller även i de flesta länderna i Europa.
Tillståndet är inte någon social förmån.

Villkor för användandet av parkeringstillstånd
Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

•

På parkeringsplats för rörelsehindrad under högst
den tid som finns angivet på platsen

•

Under högst 24 timmar i följd där parkering är
tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar

•
•

Under högst 3 timmar på gågata

Giltighetstid

Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid, dock längst
tre år.

Tillståndsgivning

Prövningen sker i två steg. Först skall hälsotillståndet
klargöras och rörelsehindret utredas. Avgörande är
förmågan att förflytta sig till fots.

Handläggning av ansökan med läkarintyg

Kommunen gör en utredning för att bedöma om
tillstånd kan ges. Utredningen sker genom granskning
av ansökan med läkarintyg som i vissa fall medför
komplettering:

•

Genom personligt besök eller telefonkontakt med
den sökande

•

Kontakt med intygsskrivande läkare när så
erfordras

•
•

Kontakt med annan myndighet när så erfordras
Bedömning av ansökan görs och handläggaren
fattar beslut om bifall eller avslag på ansökan
enligt delegation av samhällsbyggnadsnämnden.

Omprövning

Vid ansökan om förnyelse av ett tillstånd sker ny
prövning och tidigare innehav utgör inte skäl nog att
bevilja en ny ansökan.

Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal
trafikföreskrift är förbjudet eller tillåten under
kortare tid än 3 timmar.

Parkering är förbjuden

•
•

På plats där det är förbud att stanna eller parkera

•

Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled
om inte särskilt vägmärke anger att parkering är
tillåten.

•

På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på
särskilt anordnade parkeringsplatser.

På p-plats avsett för visst ändamål till exempel:
vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från
skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner har
emellertid beslutat att rörelsehindrade med
parkeringstillstånd är befriade från avgift. Kontakta
respektive kommun för besked.

Personuppgifter

Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad skall behandlas enligt lagen om
behandling av personuppgifter inom socialtjänstlagen
samt personuppgiftslagen (PUL)
För ytterligare upplysningar kontakta
färdtjänsthandläggaren på telefon 0304-60 13 40

Exempel på tillämpad praxis:

•

En blind person som inte har något rörelsehinder
kan normalt inte få parkeringstillstånd

•

Enbart svårighet att bära utgör inte grund för
parkeringstillstånd

•

Mag- och tarmproblem till exempel tarminfektion
och inkontinens där en person kan få akut behov
av en toalett, anses inte vara grund för
parkeringstillstånd

•

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