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Sammanfattning 

Riktlinjer för parkeringstillstånd fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Dessa riktlinjer är till för att säkerställa god kvalité i handläggningsprocessen 

och att den sökande därmed också får en rättssäker handläggning av sitt ärende.  

1 Inledning 

Riktlinjer för Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett verktyg för att 

underlätta handläggningsprocessen samt för att säkerställa att TSFS 2009:73 

föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

efterföljs samt att rättspraxis efterlevs.   

2 Allmänt 

Parkeringstillstånd som förare beviljas endast om funktionsnedsättningen gör 

att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. En 

samlad bedömning görs och grundas på samtliga funktionsnedsättningars 

påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.  

Om den sökande ansöker som passagerare ska denne ha väsentliga svårigheter 

att förflytta sig på egen hand med eventuella hjälpmedel samt inte ensam klara 

av att invänta föraren vid målpunkten.  

I enlighet med Transportstyrelsens allmänna råd ska den sökande ha ett så 

betydande tillsynsbehov att personen inte kan lämnas ensam ens för en kortare 

stund. Detta ska styrkas med läkarintyg. 

3 Tillstånd 

Funktionsnedsättningen måste ha en varaktighet om minst sex månader och 

tillstånd utfärdas för maximalt fem år.  

3.1 Ansökan 

En enskild person kan inleda ett ärende genom ansökan, anmälan eller annan 

framställning. Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskildes 

identitet och den information som behövs för att kunna komma i kontakt med 

hen.  

Det ska framgå av framställningen vad ärendet gäller och vad den enskilda vill 

med sin framställning. Det ska också framgå vilka omständigheter som ligger 

till grund för den enskildas begäran. Om framställningen är ofullständig eller 

oklar så får hen hjälp med detta.  
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3.2 Återkallelse 

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan återkallas om förutsättningarna 

för tillståndet inte längre finns eller om tillståndshavaren bryter mot reglerna 

för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.  

3.3 Överklagande av beslut 

Kommunens beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan överklagas 

enligt förvaltningslagen 

4 Uppföljning 

Riktlinje för Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska ses över inför varje ny 

mandatperiod. Vidare ska verksamheten följas upp internt i verksamheten där 

kontroll genomförs för att säkerställa att riktlinjer för parkeringstillstånd följs. I 

samband med den interna revisionen ska förslag tas fram för eventuella 

förändringar i riktlinjen baserat på ny lagstiftning eller rättspraxis.  

Riktlinjer för färdtjänst kan följas upp via interna revisioner.  

5 Bilagor 

1. TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade 

 


