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Teknik- och fritidsnämnden
Trafik- och tillståndsenheten
Landskrona stad
261 80 Landskrona

Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
Det är alltid den rörelsehindrade som är sökande och rörelsehindret ska avse gångförmågan.
Sökanden ska folkbokförd i Landskrona.
Ansökan ska innehålla:
- Ett läkarintyg utfärdat av legitimerad läkare
- Ett av sökanden välliknande passfoto med namnteckning på särskild blankett

Sökande
Namn på sökande:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnummer:

Telefon bostaden:

Telefon dagtid:

Jag söker som förare

Postadress:

Jag söker som passagerare

Annan person som förare av fordonet
Namn:

Gatuadress:

Postnummer:

Postadress:

Telefon bostaden:

Telefon dagtid:

UPPLYSNINGAR TILL SÖKANDEN
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
 Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering
på väg. 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 också avgiftsbefrielse.
Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?
 En person som är gravt rörelsehindrad med betydande gångsvårigheter, d.v.s. har
svårigheter att förflytta sig till/ från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplats kan beviljas parkeringstillstånd.
 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.
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Även utan parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 Enligt 11 kap 5§ punkt 6 i trafikförordningen får fordon som rörelsehindrad färdas i, då annan kör
fordonet, stannas och parkeras även där det enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet att stanna eller
parkera. Detta får endast ske om omständigheterna kräver det och särskilda försiktigheter iakttas.
Parkering får i sådana fall inte ske under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för av- och
påstigning och nödvändig assistans utanför fordonet.

Mina gångsvårigheter
Kan biläggas

LÄKARINTYG
För ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
UPPLYSNINGAR TILL LÄKAREN
 Parkeringstillstånd kan utfärdas till rörelsehindrad person som har betydande
gångsvårigheter. Sökande skall svårligen kunna förflytta sig till och från fordon
inom rimligt gångavstånd från allmän parkeringsplats.
 För rörelsehindrad som inte själv kör bilen utfärdas parkeringstillstånd endast om
särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt
behöver förarens hjälp med vistelse utanför fordonet.
 Vid fall av psykiska problem, exempelvis fobier som innebär att en person inte kan
gå över öppna ytor, så kallad torgskräck, eller inte kan avlägsna sig från känd
omgivning, kan tillstånd utfärdas om läkare med specialistkompetens i psykiatri
utfärdar ett intyg som utförligt beskriver problemen samt dessas påverkan på
gångförmågan.
 Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.
 Enbart svårighet att bära varor utgör inte skäl för parkeringstillstånd.
 Enbart svårighet att ta sig in- eller ut ur bilen utgör inte skäl för parkerings-tillstånd.
 Enbart problem i samband med mag- och tarmsjukdomar som medför att en person
kan få akut behov av en toalett är inte skäl för parkeringstillstånd.
 En synskadad person som inte har något rörelsehinder beviljas normalt inte
parkeringstillstånd.
 Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan utfärdas på maximalt fem år. Ny
ansökan måste därefter göras.
 Vid ansökan om parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att
ansökan beviljas.
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Uppgifter om den undersökte
Namn på sökande

Personnummer

Utförlig beskrivning av rörelsehindrets karaktär och omfattning med hänsyn till sökandens
möjligheter att gå
Kan biläggas

Den undersöktes gångförmåga med hjälpmedel är maximalt ………………….. meter
Kan den sökande använda kollektiva färdmedel?
Ja
Ja, med svårighet
För att gå måste sökanden använda
Käpp

Kryckor

Rollator

Protes

Nej
Rullstol

Levande stöd

Annat hjälpmedel:
Rörelsehindrets beräknade bestående
< 1 år

1 år

2 år

3 år

5 år

Härmed intygar jag som läkare att uppgifterna är sanningsenliga
Datum och leg läkares underskrift

Eventuell specialistkompetens

Namnförtydligande
Postadress

Postnummer/postort

Telefon (även riktnummer)

Version
2019-01-22

Sidan 4 av 4

INFORMATION ENLIGT ARTIKEL 13 DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Den personuppgiftsansvariga är teknik- och fritidsnämnden som du når genom Landskrona
stads växel på telefonnummer 0418 – 47 00 00. Landskrona stads dataskyddsombud når du
på telefon 0418 – 47 00 00.
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga ansökan. De uppgifter vi behöver är
sökandens personnummer och rörelsehinder samt sökandens och dennes eventuella förares
namn, adress och telefonnummer.
Den rättsliga grunden för behandlingen är en uppgift av allmänt intresse och
myndighetsutövning enligt trafikförordningen.
Dina uppgifter lämnas vidare till förtroendeläkare i de fall det inte går att avgöra ditt behov
enbart med din läkares intyg som grund. Uppgifterna blir allmän handling men kan omfattas
av sekretess.
Vi bevarar dina uppgifter. Rättslig grund för detta är och arkivlagen.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har
också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det inte står i strid
med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära begränsning av eller
invända mot behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan behandla din
ansökan. De uppgifter som du sedan tidigare skickat till nämnden kommer dock att fortsätta
behandlas inom ramen för offentlighetsprincipen.
Jag har tagit del av ovanstående information enligt dataskyddsförordningen och
”Information och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrade i Landskrona stad”
daterad den 14 maj 2018. Jag ansöker härmed om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.

Ort
Sökandens underskrift
Namnförtydligande

Datum
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Teknik- och fritidsförvaltningen
2018-05-14

Information och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrade
i Landskrona stad
Allmänt


Parkeringstillståndet 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 EU-rådets rekommendationer den 4 juni 1998.



Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som
är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändplats, lastplats, taxiplats, p-plats för
buss/lastbil etc.) Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt
vägmärke anger att parkering är tillåten.



Parkeringstillstånd kan utfärdas till rörelsehindrad person som har betydande
gångsvårigheter. Sökande ska svårligen kunna förflytta sig till och från fordon inom
rimligt gångavstånd från allmän parkeringsplats. Bedömningen grundas på samtliga
funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.



För rörelsehindrad som inte själv kör bilen utfärdas parkeringstillstånd endast om
särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt
behöver förarens hjälp med vistelse utanför fordonet.



Vid fall av psykiska problem, exempelvis fobier som innebär att en person inte kan gå
över öppna ytor, så kallad torgskräck, eller inte kan avlägsna sig från känd omgivning,
exempelvis kan tillstånd utfärdas om läkare med specialkompetens i psykiatri utfärdar
ett intyg och att detta utförligt beskriver problemen och hur de påverkar gångförmågan.



Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.



Enbart svårighet att bära varor är inte skäl för parkeringstillstånd.



Enbart svårighet att ta sig in- eller ut ur bilen är inte skäl för parkeringstillstånd.



Enbart problem i samband med mag- och tarmsjukdomar som medför att en person kan
få akut behov av en toalett är inte skäl för parkeringstillstånd.



En blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.



Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan utfärdas på maximalt fem år innan sökande
måste ansöka på nytt.



Vid ansökan om parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan
beviljas.
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Teknik- och fritidsförvaltningen
Avgift


Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga
parkeringsavgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med
parkeringstillstånd är befriad från avgift, dock inte alla. Kontakta därför kommunen som
ska besökas för närmare besked.



Landskrona stads handläggning av ansökan är fri från avgift. Den sökande betalar själv
för läkarintyget.

Giltighet


Parkeringstillstånd för förare är personligt och får endast användas när du som
innehavare själv parkerar bilen och har ärenden utanför fordonet. Om du väntar kvar i
bilen får parkering ske på annan plats.



Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då
innehavaren är med i bilen.



Parkeringstillståndet återkallas om det missbrukas.



Parkeringstillståndet ska återsändas till kommunen vid giltighetstidens utgång eller då
det inte längre finns behov av det.

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 timmar men mindre än
24 timmar.



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

Övrigt


Landskrona stads beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos Länsstyrelsen.



Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen spärrar
kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den
kommun som utfärdat det.



Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller
motsvarande plats på sådant sätt att framsidan med angiven giltighetstid är väl synligt
utifrån. Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör därför inte ligga kvar i bilen då
det inte används av tillståndsinnehavaren.
Teknik- och fritidsnämnden

