
 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Nytt eller förnyat tillstånd 

Jag vill söka nytt tillstånd.  

Jag vill förnya mitt tillstånd som har sista giltighetsdatum: ........................  
 

Sökande 
För- och efternamn 
 
Gatuadress 
 
Postnummer 
 

Ort 

Personnummer ÅÅÅÅMMDD-XXXX 
 

Telefon 

 

Orsak 
Beskriv varför du behöver parkeringstillstånd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vem kör fordonet? 

 Jag har körkort och söker tillstånd i egenskap av förare.  

 Jag kör inte bilen själv utan söker tillstånd som passagerare. 

 

Bifogade handlingar 
Läkarintyg  

Kopia av tidigare parkeringstillstånd i denna eller annan kommun 

 Annan handling 

Jag ger mitt tillstånd till kommunens handläggare att vid behov kontakta intygsskrivande läkare  
för att få kompletterande upplysningar. 

Signatur 
Signatur 
 
 
Datum 
 

Ort 
 



Information och villkor om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad 
Vem kan få parkeringstillstånd?  

• En person som är grovt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, dvs 
har svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd 
från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.  
• Rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i 
undantagsfall, t ex om han eller hon har särskilda skäl.  
• 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 vid vistelse utanför 
fordonet.  
 

Allmänt  

Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om 
inte markägaren särskilt medgivit detta. Kontakta markägaren i varje enskilt 
fall. Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överenskommelse 
träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan 
erhållas från handikapporganisationerna eller från respektive lands ambassad. 
Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och inte i zoner för 
visst ändamål, ex lastzon, taxizon och vändzon.  
 

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera  

• högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden 
eller tillåten under kortare tid än tre timmar,  
• under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men 
mindre än 24 timmar, 
• på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som 
finns angiven på platsen.  
 

Giltighet  

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren 
själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får 
endast användas då innehavaren är med i bilen. Missbrukas 
parkeringstillståndet kan det återkallas.  
 

Avgift  

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga 
avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med 
parkeringstillstånd är befriade från avgift i hemkommunen. Kontakta 
kommunen för besked.  
 

 



Övrigt  

Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen. 
Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls varefter kommunen 
spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till 
polisen eller till den kommun som utfärdat det. Parkeringstillståndet skall vara 
placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant 
sätt att framsidan är väl synlig utifrån.  
 
Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i 
bilen då det inte används av tillståndshavaren! 
 
Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen 
De personuppgifter som lämnas i denna blankett registreras och lagras i vårt ärendehanteringssystem under  
med myndighetsutövning som laglig grund för behandlingen. Kommunstyrelsen, som är 
personuppgiftsansvarig, kommer att hantera uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 
Den registrerade har rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade, i vissa fall få uppgifter 
raderade samt i vissa fall få rättelse om något är felaktigt. Personuppgifterna överförs inte till tredje land och 
vi använder oss inte av ett automatiserat beslutsfattande.   
Läs mer på www.savsjo.se/personuppgifter eller ring Sävsjö kommuns växel på 0382-152 00.  
 
 

Besöksadress: 
Djurgårdsgatan 1 

576 80 Sävsjö 
  

Kontakt: 
Växel 0382-125 00 

kommun@savsjo.se 

Webbplats: 
savsjo.se 
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