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Sökande 

ANSÖKAN OM PARKERINGSTILLSTÅND 
FÖR RÖRELSEHINDRAD SOM ÄR FOLKBOKFÖRD I 
ÅTVIDABERGS KOMMUN 

Namn Personnummer 

Bostadsadress Telefonnr bostaden (även riktnr) 

Postnummer Ort Telefonnr arbetet (även riktnr) 

E-post Mobiltelefon nr 

 
 

Jag söker för första gången Jag söker förlängning av parkeringstillstånd 

Jag kör själv fordonet Jag är passagerare 

Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl 

 

 

Information om medgivande 
Jag ger mitt tillstånd till att kommunens handläggare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare för att få 
kompletterande upplysningar. 
 
Hantering av personuppgifter: Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens webbplats. 

 
Underskrift 
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål ansökan avser. 

 
 
 
 
 
 

Namnteckning Datum 
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BILAGA TILL ANSÖKAN OM PARKERINGS- 
TILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD 

 
 

 

Plats för foto Sökandens namnteckning 
 

 
 
 
 

Bifoga ett välliknande foto i passfotoformat (3x4 cm) färg eller svart/vitt, högst 1 år 
gammalt. 

 
Skriv din namnteckning på den tunna streckade linjen i rutan ovan. 
Om sökanden inte själv kan skriva sin namnteckning lämnas rutan tom. 

 
Söker man parkeringstillstånd för första gången så ska: 

 Sökanden lämna in ifylld ansökningsblankett med bilaga 

 Läkarintyg ifyllt av leg. läkare. 
Ring 0120- 833 04 för att boka en tid för besök. Tag med körkort vid ansökan 
som förare och legitimation (pass, id-kort) vid ansökan som passagerare. 

 

Vid ansökan om förlängning av parkeringstillstånd: 
Ring 0120- 833 04 för att boka en tid för besök. 

 
 

Adress: Besöksadress: 
Åtvidabergs kommun Kommunhuset 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Adelswärdsgatan 7 
Box 206 597 30 Åtvidaberg 
597 25 Åtvidaberg 

 
 

Kommunhusets öppettider:  
Se kommunens webbplats  
www.atvidaberg.se 

 
 

Vid eventuella frågor ring 0120-833 04 eller 0120-830 00 (kommunens växel).
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LÄKARINTYG TILL ANSÖKAN OM PARKERINGS- 
TILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRAD 

 

 

Sökande 
Namn Personnummer 

Intygsuppgifterna baserade på (kryssa i aktuella rutor) 

Besök av sökanden Journalanteckningar 
 

Uppgifter lämnade av sökanden Personlig kännedom sedan år: 

 

Beskriv på svenska, rörelsehindret eller andra problem som den sökande har för att kunna förflytta sig på 
egen hand: 

 

Läkarens bedömning av gångförmågan på plan mark utan hjälp av annan person 

300 m eller längre 200 m 100 m Mindre än 100 m Kan ej bedömas 

 
Använder den sökande något av dessa hjälpmedel 

Käpp Kryckor Rollator Rullstol Benprotes Bock 

 
Handikappets beräknade varaktighet 

6 mån-1 år 1-2 år 2-3 år Bestående 

 
Kan den sökande köra fordonet själv 

Ja Nej 

Kan den sökande som inte själv kör fordonet, lämnas ensam medan föraren parkerar 

Ja Nej 

 
Om svaret är nej, ange orsaken : 

 

Leg. Läkares underskrift 
Ort och datum 

Leg läkares namnteckning Namnförtydligande 

Specialistkompetens 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefon (även riktnummer) 
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Information till intygsskrivande läkare om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 

 
Kommunen har skyldighet att följa Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap. 8 § första stycket, där det sägs 
att ett särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas för rörelsehindrade personer. Enligt Vägverkets föreskrifter 
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (VVFS 1999:176) 2 kap. 1 § är det avgörande för huruvida 
parkeringstillstånd skall utfärdas att sökanden har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller 
hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. 
 
Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade förare av motordrivna fordon och till rörelsehindrade 
passagerare som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. 

 
 

Rörelsehinder finns av tre typer: 

1. Nedsatt motorisk rörelseförmåga, förslitning, förlamning, reumatism. 
2. Andra medicinska skäl än ovan, kärlkramp, åderförkalkning, lungsjukdomar. 
3. Psykiska problem som fobier, orienteringsproblem i kombination, oförmåga att förflytta sig 

(intyg krävs från specialistläkare). 

 
 

 Varaktigt rörelsehinder som medför att sökanden inte klarar gångsträckan ca 100 - 150 meter. 
Sökanden förutsätts använda gånghjälpmedel som exempelvis rullstol, rullator, kryckor eller 
käpp. Vissa undantag kan göras om hjälpmedel försvårar förflyttning.

 Bedömning av rörelsehindret skall gru nda sig p å förmågan att förflytta sig till fots. Den 
sökandes ålder eller om den sökande innehar färdtjänst eller bilstöd, bör inte inverka på 
bedömningen.

 Giltighetstid för parkeringstillstånd: I högst tre år. Gäller i hela landet samt i de flesta 
europeiska länder.

 

 Parkeringstillstånd utfärdas normalt inte till: Sökande som enbart har svårighet att bära, 
blind person som inte har något rörelsehinder, enbart mag- och tarmproblem som medför 
att en person kan få akut behov av en toalett, enbart svårighet att ta sig i och ur bilen eller 

om rörelsehindret bedöms som kortvarigt.

 
 

Beslutande om trafikfrågor är Kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun. 
Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas. 
 
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen. 
 

 

Mer information 
Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning lämnas av Åtvidabergs kommun, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon växel 0120-830 00. 
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Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Giltighet 

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera: 

❖ på parkeringsplats som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrad med 
parkeringstillstånd, under högst den tid som är föreskriven på platsen, 

❖ under högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden, 
❖ under högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar, 
❖ under högst 24 timmar där parkering är tillåten under minst 3 men mindre än 24 timmar, 

❖ under högst 3 timmar på gågata. 

 

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera: 

❖ där det gäller förbud att stanna 

❖ på plats avsedd för visst ändamål eller fordonsslag, såsom vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för 
buss/lastbil etcetera 

❖ på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. 
❖ på gårdsgator gäller parkeringstillstånd endast på särskilt anordnade parkeringsplatser. 
❖ Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte på privat mark. Kontakta 

markägaren i varje särskilt fall. 

 
Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt 
EU-rådets rekommendationer. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från Åtvidabergs kommuns 
handläggare, telefon växel 0120-830 00. 

 
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren 
själv färdas i fordonet. 

 
Ett parkeringstillstånd skall gälla under en viss tid, dock längst 3 år. Ett tillstånd förnyas inte automatiskt, 
ny ansökan måste göras till den kommun där man är folkbokförd. 

 
Ett parkeringstillstånd får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller 
om tillståndet inte används på föreskrivet sätt. 

 

Parkeringsavgifter 
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. 
Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrade med parkeringstillstånd är befriade från 
avgift. Kontakta respektive kommun för besked. I Åtvidabergs kommun finns inga avgiftsbelagda 
parkeringsplatser. 

 
Övrigt 
Kommunens beslut om parkeringstillstånd (t ex vid avslag), kan överklagas hos länsstyrelsen. 

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

 
Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller 
motsvarande plats på sådant sätt att tillståndets framsida är väl synlig utifrån. 

 
Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte 
används av tillståndshavaren 


