Tekniska förvaltningen
tekniska@almhult.se

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med väsentliga gångsvårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de
flesta europeiska länder. Tillstånd utfärdas inte för kortvarigare rörelsehinder
(mindre än 6 månader).
Vem kan erhålla parkeringstillstånd?
• Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig
till fots mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna.
Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand
grundas på förmågan att förflytta dig till fots med eventuella hjälpmedel.
• För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs då att
du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses
föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter
parkera bilen enligt vanliga regler. Att passageraren är rullstolsburen utgör således inte automatiskt skäl att få ett parkeringstillstånd.
• Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast
om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska
läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva
problemen och hur de påverkar gångförmågan.
• Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande från en läkare.
Du kan inte få parkeringstillstånd om:
• Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
• Du har nedsatt syn, men inte har något rörelsehinder.
• Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
• Du har svårigheter att ta dig i och ur bilen.
• Du har svårigheter att bära.
• Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.
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Ansökan och handläggning
Du ska lämna in din ansökan hos den kommun där du är folkbokförd. Det
är viktigt att sida 1 är ifylld och att du har skrivit under med din namnteckning, datum och ort på bilagan. Till detta bifogar du ett läkarintyg (sida 2 i
ansökan) samt ett foto i passformat.
Din ansökan skickar du till:
Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT
Dina ansökningshandlingar utgör ett beslutsunderlag och kommer att arkiveras hos kommunen. Handlingarna skyddas av aktuell lagstiftning gällande
sekretess. Gatuchefen på tekniska förvaltningen i Älmhults kommun beslutar i ärendet.
I normalfallet är handläggningstiden 4-6 veckor.
Förlängning av tillstånd
Ett tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt. Du behöver lämna in
en ny ansökan. Det räcker oftast med att du fyller i sida 1 av ansökningsblanketten samt skriver under bilagan med din namnteckning, ort och datum. Är läkarintyget äldre än 10 år eller det har skett någon förändring i ditt
hälsotillstånd sedan förra ansökningstillfället krävs det ett nytt läkarintyg.
Du behöver inte skicka med något nytt foto om det inte är väldigt gammalt,
då fotot från ditt förra tillstånd finns sparat. Söker du i ny kommun måste
du alltid bifoga nytt fotografi och läkarintyg när du söker första gången.
Din ansökan skickar du till:
Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT
Vill du ha ytterligare information eller svar på frågor kontakta:
Anders Nyberg
Teknisk chef
telefon 0476-554 97
anders.nyberg@almhult.se

Anette Andersson
Administratör
telefon 0476-551 60
anette.andersson@almhult.se

