ANSÖKAN
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Jag ansöker för första gången.
Bifoga ett läkarintyg och välliknande passfoto. Se nedan och bifogad information.
Jag ansöker om förlängning av parkeringstillstånd nummer ___________________
Din handläggare meddelar dig om läkarintyg eller foto behövs när vi mottagit din ansökan.
Har du körkort?

Ja, giltigt till____________________

Avser du att själv köra fordonet?

Ja

Nej

Nej

Sökande
Namn

Personnummer

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon bostaden (även riktnr)

Arbetsadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon arbetet (även riktnr)

Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl

Om du inte tidigare
har skickat in godkänt foto, bifoga
nytaget välliknande
passfoto.

Jag ger mitt tillstånd till att stadsbyggnadsförvaltningens handläggare
och konsultläkare vid behov får kontakta läkare för att få kompletterande
upplysningar.

___________________ ________________________________
Ort och datum

Underskrift

Skicka ansökan till: Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datorsystem och
användas för ärendets hantering. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till:
Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg.
Stadsbyggnadsförvaltningens noteringar
Tillstånd bifalles datum

Tillstånd avslås datum

Komplettering begärd datum

Anteckningar

Stadsbyggnadsförvaltningen ∙ 251 89 Helsingborg ∙ Kontaktcenter 042-10 50 00

Beslutsnummer
Handläggarens signatur

helsingborg.se

Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd

Information och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Vem kan få Parkeringstillstånd för rörelsehindrad?
•
•

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter och som har svårigheter att
förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd.
För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl
föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp även utanför
fordonet.

Utredningen
•
•
•
•

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare
att tillgå.
Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor.
En ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd innebär inte automatiskt att tillstånd beviljas.
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.

Med parkeringstillståndet får du parkera:
•
•
•
•
•
•
•
•

på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns
angiven på platsen.
under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än
24 timmar.
under högst 3 timmar på gågata.
högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller
tillåten under kortare tid än 3 timmar.
i hela landet och de flesta europeiska länder (EU-rådets rekommendationer 4 juni 1998).
Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen.

Du får inte parkera:
•
•
•

där det är förbud att stanna och parkera. Inte heller parkera på plats som är avsedd för särskilt ändamål
eller fordonsslag, till exempel i vändzon, lastzon, taxizon och på parkeringsplats för buss eller lastbil.
på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller tillståndet
enbart på särskilt anvisade platser.
på privat mark utan markägarens tillstånd. Det gäller även i till exempel ett parkeringshus. Kontakta
markägaren i varje särskilt fall.

Parkeringsavgift

I Helsingborgs stad är du befriad från parkeringsavgifter men tillståndet befriar dig inte automatiskt från
skyldigheten att betala parkeringsavgifter överallt. Flertalet kommuner har dock beslutat att rörelsehindrade
med parkeringstillstånd ska vara avgiftsbefriade.

Att tänka på
•

•

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i
fordonet. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.
Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande
plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.

Om du förlorar tillståndet

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

Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade ?
•

•

•

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Förutom rätten
att parkera på särskilda reserverade platser, innebär tillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda
också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Vanligtvis även avgiftsbefrielse.
Dessa fördelar innebär att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en eftertraktad handling. För
att de som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa
att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett
objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig.
Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället
tillgängligt för alla.

Exempel på vanlig praxis:
•

•
•
•
•
•
•

Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på förmågan att förflytta sig till fots. I vissa fall är
rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa
fall krävs i regel intyg från läkare med specialkompetens.
Ett parkeringstillstånd är giltigt i högst fem år.
Parkeringstillståndet är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet får då lösas
på annat sätt.
Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.
Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt
till parkeringstillstånd.
Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna administrera ansökan om parkeringstillstånd för
funktionshindrade (i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1 e).
Mottagare av uppgifterna är handläggare inom stadsbyggnadsförvaltningen.
Uppgifterna hanteras i enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan.
Personuppgiftsansvarig: Stadsbyggnadsnämnden (stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se)
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@helsingborg.se
Mer information om dina rättigheter finner du på helsingborg.se.

