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Söderhamns kommun 
Sektor  samhällsservice 
826 80 Söderhamn 

 

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Uppgifter om den sökande, den som är i behov av parkeringstillståndet 

☐ Jag ansöker för första gången ☐ Jag har parkeringstillstånd som är giltigt till:
Namn Personnummer Telefon 

Bostadsadress Postnummer Postort 

Markera endast ett (1) alternativ 

☐ Jag söker som förare ☐ Jag söker som passagerare

Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl: 

Personuppgifter 
Lämnade personuppgifter, foto och namnteckning samt uppgifter om tillståndets giltighet m.m. 
kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) samt lagen om behandling av 
personuppgifter inom socialtjänsten. 

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

Ort och datum Underskrift 

Handläggarens noteringar 
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Läkarintyg – Fylls i av läkare (se kommande sidor för information) 
Namn, på den undersökte Personnummer 

Uppgifterna baseras på: 
☐ Besök av sökande    ☐ Uppgifter lämnade av sökande    ☐ Telefonkontakt med sökande
☐ Journalanteckningar    ☐ Kontakt med anhörig    ☐ Personlig kännedom sedan år: .................
Diagnos Sjukdom/Skada uppstod år 

Beskriv rörelsehindret eller andra problem att förflytta sig som den sökande har: 

Läkarens bedömning av sökandens förflyttningsförmåga på plan mark. 
Med bästa hjälpmedel ca ................... meter. 
Med bästa hjälpmedel och korta stående pauser ca ................... meter och ................... antal paus. 
Använder den sökande hjälpmedel? 
☐ Ja. Vad? ..................................................................................................................................................... 
☐ Nej. Varför inte? ..................................................................................................................................... 
Rörelsehindret beräknas bestå i sin nuvarande svårighetsgrad under: 
☐ 0 - 6 månader      ☐ 6 månader - 1 år      ☐ 1 år - 3 år ☐ mer än 3 år      ☐ bestående
I de fall sökanden inte själv kör fordonet: kan han/hon efter nödvändig assistans utanför 
fordonet lämnas ensam medan föraren parkerar?   ☐ Ja   ☐ Nej
Om nej, varför inte? .................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Datum och leg läkarens underskrift Namnförtydligande, specialistkompetens 

Utdelningsadress 

Telefon Postnummer Postort 
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Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. 

För att de som ansöker om parkeringstillståndet ska 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.  

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

Ett tillstånd får endast utfärdas till rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som 
innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats 
och målpunkten inom ett rimligt gångavstånd.   

För att tillstånd ska utfärdas för passagerare krävs, förutom ovan, att den sökande regelbundet 
behöver hjälp av föraren utanför fordonet och alltså inte kan bli avsläppt nära målpunkten för att 
sedan vänta medan föraren parkerar fordonet.   

- Enbart svårighet att bära utgör inte grund för parkeringstillstånd.
- Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för 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 rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

- Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.
- Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på förmågan att förflytta sig med
eventuella hjälpmedel. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd
eller en fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från
läkare med specialistkompetens.

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att 
tillgå. Vid ny ansökan krävs alltid ett läkarintyg.

Parkeringstillståndet förnyas inte automatiskt utan en ny ansökan måste lämnas in och en ny 
bedömning görs. Handläggaren avgör om nytt läkarintyg krävs eller inte. 

Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen. 

Handläggningstiden är 3 veckor och under semesterperioden upp till 6 veckor. 

Giltighet 
Parkeringstillståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länder. 

Parkeringstillståndet gäller endast på privat mark om markägaren tillåter det. Kontaktuppgifter 
i form av telefonnummer ska finnas vid parkeringsplatsens infart. 

Parkeringstillstånd utfärdat för förare gäller endast då du själv kör fordonet, inte om du är 
passagerare. 
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Parkeringstillstånd utfärdat för passagerare gäller endast då du medföljer som passagerare i 
fordonet och parkering sker för att du ska kunna ta dig till målpunkten.   

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas. 

Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år.  

Med parkeringstillstånd får du parkera: 
- Högst tre timmar i följd, där parkering är förbjuden
- Högst tre timmar i följd, där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
- Högst 24 timmar i följd, där parkering är tillåten 3–24 timmar
- På parkeringsplats för rörelsehindrad högst den tid som finns angiven på platsen
- På gågata högst 3 timmar

Du får inte parkera:
- Där det är förbud att stanna.
- På gångfartsområde, förutom på markerade parkeringsplatser.
- Där det enligt trafikförordningen är förbjudet att stanna eller parkera
- På platser avsedda för visst ändamål, t.ex. lastplats, taxiplats, vändplats eller p-plats

för buss.

Parkeringsavgift 
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Kontakta aktuell 
kommun eller markägaren för besked om vad som gäller just där.  

Övrigt 
Parkeringstillståndet ska, när det används, vara placerat i fordonets främre del så att det är väl 
synligt och läsbart utifrån. Då det inte används bör det inte ligga kvar i bilen då det är 
stöldbegärligt. 

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas innan kommunen kan spärra tillståndet 
och utfärda ett nytt.  

Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till kommun som utfärdat det. 

Personuppgifter 
- Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska behandlas enligt lagen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt dataskyddsförordningen (GDPR).

- All hantering av ansökningar om parkeringstillstånd är sekretessbelagd i enlighet med
Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) 26 kap, 1 §.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Söderhamns kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna www.soderhamn.se/sidor/kommun-och-
politik/beslut-insyn-rattssakerhet/insyn-i-var-verksamhet/dataskyddsforordning-gdpr.html för 
att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
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