
INTYG TJÄNSTEBIL/LEASINGBIL
FÖR BOENDEPARKERING 

Uppgifter om arbetsgivaren 
Företagets namn/Firmatecknare Organisationsnummer/Personnummer

Företagets adress Postnummer och postort

Ansvarig chef

Telefonnummer E-postadress

Underskrift arbetsgivaren

Härmed intygas att anställd har rätt att använda tjänstebil/leasingbil gällande boendeparkering för privat bruk. 

Ord och datum 

Arbetsgivarens underskrift Namnförtydligande 

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av samhällsbyggnadsnämnden för administration och andra 
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av. Se mer info på 
www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor kontakta Kontakt Linköping enligt följande:
E-post: kontakt@linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
Besöksadress: Östgötagatan 5 (Huvudbiblioteket), Linköping

Ifylld blankett skickas via brevpost till:
Linköpings kommun, Kontakt Linköping, Östgötagatan 5, 581 81 Linköping

Eller via e-postadress: kontakt@linkoping.se 
Hemsida: www.linkoping.se/boendeparkering

LK 2507 utg 9 (januari 2021) 

Uppgifter om anställd med tjänstebil/leasingbil 
Namn 

Registreringsnummer 

Personnummer 

Telefonnummer

http://www.linkoping.se/boendeparkering
mailto:tfn@linkoping.se
http://www.linkoping.se/gdpr
mailto:kontakt@linkoping.se


ANSÖKAN OM BOENDEPARKERING 

Sökande 
Namn 

Bostadsadress Postnummer och postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) E-postadress

Ny ansökan

Ange från vilket datum 

Bilens reg nr och ägare 
Reg nr Är sökande registrerad ägare till fordonet 

Ja Nej *)

Underskrift av sökande 
Ort och datum

Namnteckning Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. 
Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor kontakta Kontakt Linköping enligt följande:
E-post: kontakt@linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
Besöksadress: Östgötagatan 5 (Huvudbiblioteket), Linköping

Ifylld blankett skickas via brevpost till:
Linköpings kommun, Kontakt Linköping, Östgötagatan 5, 581 81 Linköping. , 581 81 Linköping

Eller via e-postadress: kontakt@linkoping.se
Hemsida: www.linkoping.se/boendeparkering

LK 2330 utg. 11 (sept 2019) 

Personnummer 

*) Om Nej bifogas intyg från arbetsgivare (LK 2507) eller fordonsägare (LK 2528)

Information om fakturering
Första fakturan kommer per post men sedan har du möjligheten att välja autogiro eller/och e-faktura. Läs mer på 
kommunens hemsida:
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/ekonomi-och-budget/faktura-betala-och-skicka-in/

Övriga upplysningar 

Biländring Uppehåll  Avsluta tillstånd

Byte av område  och adressändring Adressändring inom samma område

http://www.linkoping.se/boendeparkering
http://www.linkoping.se/gdpr
mailto:kontakt@linkoping.se
mailto:tfn@linkoping.se
http://www.linkoping.se/boendeparkering
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/ekonomi-och-budget/faktura-betala-och-skicka-in/
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