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Riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Inledning.
Dessa riktlinjer reglerar myndighetsutövning för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade fattas enligt Trafikförordningen 13 kap.
(1998:1276) samt Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2009:73).
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering
på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället tillgängligt för alla och
gäller även i de flesta länder i Europa. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens handläggare för särskild kollektivtrafik har på delegation av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
ansvar för beslut avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrad i Linköpings kommun.
Vem har rätt till parkeringstillstånd?
Den sökande ska vara bosatt i Linköpings kommun. Enligt Trafikförordningen 13 kap 8 §
krävs det att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Tillstånd kan
utfärdas till rörelsehindrad som själv kör motordrivna fordon eller till rörelsehindrad som
medföljer som passagerare och som stadigvarande har ett omfattande tillsynsbehov utanför
fordonet. Rörelsehindret ska ha en beräknad varaktighet av minst sex månader efter individuell
prövning.
Man kan inte beviljas parkeringstillstånd både som förare och passagerare.
Behovsgrupper
Förare
Avgörande för att parkeringstillstånd ska beviljas är att rörelsehindret medför att den sökande
endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand till eller från fordonet på plan
mark och med de eventuella hjälpmedel som står till förfogande.
Exempel på rörelsehinder som kan ge rätt till parkeringstillstånd för person som själv kör
fordonet:
Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande, trots
hjälpmedel för förflyttning inte klarar att gå 100 meter utan en eller flera vilopauser.
Psykisk fobi som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor, eller inte kan avlägsna sig
för långt från en känd omgivning som t ex bilen. En sådan fobi ska vara väl styrkt av
specialistläkare.

Passagerare.
Den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand (se ovan avsnitt ”Förare”),
Dessutom krävs av läkare styrkta särskilda skäl. Sådana skäl kan vara att den rörelsehindrade
inte klarar att bli avsläppt vid besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar
fordonet. 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.
Exempel på särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad person
som är passagerare och inte själv kör fordonet:
Funktionsnedsättning som medför att sökande inte ens korta stunder kan klara sig på egen
hand utan ständigt behöver stöd eller tillsyn av föraren.
Svår balansrubbning, svår yrsel, förvirringstillstånd samt stark psykisk oro som är väl styrkt
av specialistläkare.
Rullstolsburen person med svåra förlamningar som saknar förmåga att påkalla hjälp.
Små barn som är i behov av omfattande utrustning, som är svår att förflytta längre sträckor
utanför fordonet.
Barn oavsett ålder som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan lämnas ensam.
När kan parkeringstillstånd inte beviljas?
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas för tillfälliga rörelsehinder eller
sjukdomar. Parkeringstillstånd kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering
visat att rörelsehindret blir bestående eller har en varaktighet på minst sex månader.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas enbart på grund av magproblem eller
tarminfektion som medför att en person kan få akut behov av toalett. Personer med mag- och
tarmproblem kan ansöka om undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän
plats.
Svårighet att bära utgör inte grund för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Bedömning utgår
alltid ifrån gångförmågan på plan mark när personen inte har något att bära.
Svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd. Passagerare som
endast behöver stort parkeringsutrymme för förflyttning till rullstol kan inte beviljas
parkeringstillstånd, eftersom förflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas till synskadad person utan rörelsehinder.
Små barn som har ett normalt behov av en vuxen för att kunna förflytta sig beviljas som regel
inte parkeringstillstånd. Ett äldre rörelsehindrat barns förhållanden kan jämföras med vad som
gäller för en vuxen som färdas som passagerare.
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Ansökan och beslut.
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens grupp för särskild kollektivtrafik som har delegation att utreda och fatta beslut
om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Vid varje ansökan sker en ny prövning. Att en
person tidigare haft parkeringstillstånd för rörelsehindrad innebär inte att man automatiskt
beviljas nytt tillstånd.
Utredning.
Det primära beslutsunderlaget är det som kommer fram i en dialog mellan den sökande och
handläggaren. Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om parkeringstillstånd dokumenteras i utredningen. Förvaltningslagens regler för handläggningen av ärenden
gäller.
Läkarintyg.
I de fall handläggare behöver ytterligare uppgifter om sökandes rörelseförmåga begärs ett
kompletterande läkarintyg, eventuellt av en specialistläkare, som del av ett vidare
beslutsunderlag.
Beslut.

Beslut om parkeringstillstånd delges skriftligt och ska innehålla giltighetstid samt vilka villkor
som är förenade med beslutet. Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om
ifall en uppgift tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid ett avslag ska
eventuellt läkarutlåtande och utredning kommuniceras till sökande.
Tillståndets giltighet.
Vid beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska giltighetstiden gälla under en viss tid,
dock längst fem år. Om osäkerhet råder om rörelsehindrets varaktighet ska beslut om kortast
möjliga giltighetstid alltid fattas.
Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och bör ske i god
tid innan tillståndet går ut. Prövning sker utifrån de förhållanden som råder vid varje
ansökningstillfälle.
Avslag och överklagande.
Vid avslag skrivs alltid en beslutsmotivering. Om den enskilde är missnöjd med beslutet kan
det överklagas till länsstyrelsen där en fullständig prövning görs. Vid avslag bifogas
information om hur man överklagar tillsammans med beslutet. Överklagande skall skickas till
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från det att den enskilde fick del av
beslutet. Om så önskas ska handläggare inom särskild kollektivtrafik vägleda den enskilde med
överklagandet.
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Förlorat kort.
Ett parkeringstillstånd som stulits eller förkommit på annat sätt ska polisanmälas av tillståndshavaren. Ett nytt tillstånd kan utfärdas om kopia på polisanmälan bifogas ansökan. Det
förlorade kortet spärras av handläggare genom att tillståndsnummer och giltighetsdatum
registreras i den nationella databasen för parkeringsövervakning. Berörda parkeringsbolag har
tillgång till denna information.
Otillåtet nyttjande av parkeringstillstånd.
Återkallande av parkeringstillstånd för rörelsehindrad får ske om förutsättningarna för
tillståndet inte längre gäller eller om tillståndet inte används på ett föreskrivet sätt.
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv parkerar
fordonet. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då
innehavaren är med vid parkeringstillfället alternativt om det gäller avlämning eller
upphämtning av innehavaren.
Att låna ut parkeringstillståndet räknas som missbruk och medför återkallande av tillstånd.
Beslut om återkallande av parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.
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