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Regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala 
trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Parkeringstillståndet gäller i hela 
landet. Kortet gäller också i de flesta europeiska länder. Besked om giltighet 
utomlands kan fås från kommunen. 
 
Parkeringstillstånd gäller inte  

 Där det är förbud att stanna 
 På plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonslag (vändzon, lastzon, 

taxizon, hållplats/p-plats för buss /lastbil etc) 
 På huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten 
 I parkeringshus/tomtmark (om inte ägaren medgivit det) 
 På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade 

parkeringsplatser 
 Inom 10 meter från ett gatuhörn 

 
 
Parkeringstillstånd ger rätt att parkera 

 Högst 3 timmar i följd där parkering är 
förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 
timmar 

 Under högst 24 timmar i följd där parkering 
är tillåten mer 3 timmar men mindre än 24 
timmar 

 På parkeringsplats reserverad för 
rörelsehindrade under högst den tid som finns 
angiven på platsen 

 Under högst 3 timmar på gågata 
 
Giltighet 
Det finns två typer av tillstånd, ett för passagerare och ett för förare. Båda 
parkeringstillstånden är personliga. Parkeringstillståndet för förare får endast användas 
när innehavaren själv kör bilen. Parkeringstillstånd för passagerare, som är beroende 
av förarens hjälp vid förflyttning utanför fordonet, får endast användas då innehavaren 
är med i bilen. 
 
Avgift 
Parkeringstillståndet ger generellt inte undantag från skyldighet att betala avgift. 
Många kommuner har bestämt att rörelsehindrade med parkeringstillstånd inte behöver 
betala avgift i hemkommunen. Inom Storumans kommun är det avgiftsfritt att parkera 
på allmänna parkeringar. 
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Placering 
Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller 
motsvarande plats så att framsidan är väl synligt utifrån. 
Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilden då det inte 
används för parkering. 
 
Övrigt  
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen. Förlorat 
eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls varefter kommunen spärrar korten och 
utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun 
som utfärdat det. 
 
Ansökan  
Ansökan om parkeringstillstånd görs hos den kommun där den sökanden är 
folkbokförd. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare. 
 
Ett parkeringstillstånd utfärdas i högst tre år. Ett tillstånd som har gått förnyas inte 
automatiskt utan ny ansökan måste skickas in. Missbrukas tillståndet kan det 
återkallas. 
 
Information till den söker parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
 
Rörelsehindret måste vara varaktigt och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig 
på egen hand. Enbart svårigheter att bära tunga varor är i sig inte skäl till att beviljas 
parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd är i första hand till för den som kör fordonet 
själv. Avgörande är den sökandens begränsade förmåga att gå mellan parkeringsplats 
och tänkbara målpunkter för normala aktiviteter. Endast i undantagsfall kan tillstånd 
beviljas för passagerare. 
 
För att parkeringstillstånd kan beviljas gäller dessa kriterier: 
 
Förare 
Det ska tydligt framgå att personen på grund av sitt funktionshinder, stadigvarande, 
inte kan förflytta sig mer än en kort gångsträcka. Gångsträckan ska anges i antal meter. 
 
Passagerare 
Det ska tydligt framgå att personen på grund av sitt funktionshinder, stadigvarande, 
inte kan förflytta sig mer än en kort gångsträcka. Gångsträckan ska anges i antal meter. 
Personen ska dessutom ha ett omfattande tillsynsbehov att hon/han inte kan lämnas 
ensam under tiden föraren parkerar bilen. 
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Så här ansöker du 
Du ansöker om parkeringstillstånd hos Storumans kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadskontoret. Ansökan ska vara skriftlig och görs på en särskild blankett 
som kan beställas från kommunen eller hämtas på kommunens hemsida. Ansökan ska 
alltid kompletteras med ett läkarutlåtande. 
 
 
 
 
 


