ARJEPLOGS KOMMUN
Regler om parkeringstillstånd for rörelsehindrade
Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller
också i de flesta länder i Europa.
Var gäller ett tillstånd?
• På parkeringsplatser på gator, vägar och offentliga parkeringsplatser, som förvaltas/sköts av kommunen.
• På parkeringsplats avsedd för rörelsehindrad under högst 24 timmar, om inget annat angivits på tilläggstavla.
• Parkering får ske under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under
kortare tid än 3 timmar.
• Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikförordning är tillåten under mer än 3
timmar men mindre än 24 timmar.
• Parkering får ske under högst 3 timmar på gata som är utmärkt med gågata men enbart om man inte stör annan
trafik.
• All parkering skall i allt övrigt ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen.

Var gäller ett tillstånd inte?

Tillståndet gäller inte på bland annat följande platser:
• I parkeringshus
• På tomtmark om inte ägaren medgivit det
• I zoner för viss verksamhet, t.ex. lastzon, taxizon eller
vändzon
• På plats anvisad för viss trafikantgrupp, t.ex. konsulat
• På plats anvisad för visst slag av fordon, t.ex. buss
• På gårdsgata (parkering är där tillåten endast på särskilt anordnad p-plats)
• På huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

När måste man betala avgift?

• Avgift skall betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommunfullmäktige, i den kommun parkeringsplatsen
finns, beslutat annat.

Vad gäller när man parkerar?

• Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med
fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare samt är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför
fordonet.
• Parkeringstillståndet skall placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet
utifrån.
• Tillståndet måste vara giltigt under hela den tid parkering sker.
• Tillstånd som upphört att gälla skall återlämnas till utfärdande myndighet.
• Missbruk av parkeringstillstånd kan medföra indragning av tillståndet.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?
• Stöld eller förlust av ett parkeringstillstånd skall polisanmäIas. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen, som

spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

• Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga.
Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom då tillståndet utnyttjas för parkering.
• Upphittat tillstånd skall lämnas in till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.
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ARJEPLOGS KOMMUN
Villkor med mera för utfärdande av tillstånd
Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

• En person med funktionshinder, som medför betydande svårigheter att förflytta sig till fots, till och från ett fordon
inom rimligt gångavstånd från en parkeringsplats, kan beviljas tillstånd.
• For en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i det undantagsfall då passageraren
är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, t.ex. vid allvarligt slag av balansrubbning eller yrsel. I
normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen
enligt vanliga regler. Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt
i 11 kap. 5 § trafikförordningen.
• En person med psykiska problem, t.ex. fobier, kan få tillstånd endast om en läkare med specialistkompetens i
psykiatri utfärdar intyg som utförligt beskriver problemen och hur de påverkar gångförmågan.
• Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

• En blind person, som inte har något rörelsehinder
• Svårigheter att bara bära.
• Mag- och tarmproblem, t.ex. tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett
• Svårigheter att ta sig i och ur en bil.
• Rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan, beslut och överklagande

• Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd.
• Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor i Arjeplog, Miljö-, bygg och
räddningsnämnden.
• Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare, som även har möjlighet att samråda med en
förtroendeläkare.
• Ett parkeringstillstånd utlärdas för högst tre år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan
måste göras och provningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.
Kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen

Information till intygsskrivande läkare
Intygsblankett

Läkarintyg skall utfärdas på formulär på baksidan av ansökningsblanketten. Formuläret kan kompletteras med de
ytterligare dokument utfärdande Iäkare anser lämpliga för en korrekt bedömning av ansökan.

Sökandens lämplighet som bilförare

Vid utfärdandet av läkarintyg skall läkaren beakta vad som anges i 10 kap. 2§ körkortslagen (1998:488). "Om en
läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig
att ha körkort, skall Iäkaren anmäla det till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall läkaren underrätta
körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa
läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon".
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