Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Som sjuk är det stor risk att drabbas av begränsningar i rörelseförmågan. Vilka möjligheter finns
det för den som är rörelsehindrad att kunna transportera sig i samhället? Ett alternativ är
färdtjänst ett annat är att kunna använda en egen bil. Vilka möjligheter finns att få tillgång till
anpassad parkering och därmed möjlighet att använda bil i vardagen?
Efter en stroke är det ibland så att rörelseförmågan blir nedsatt. Till exempel kan förmågan att gå
vara begränsad. Det kan vara så att tröttheten kommer snabbt vid ansträngning och att det är endast
ett fåtal meter som personen klarar av att gå. För att underlätta vardagen finns det möjlighet att hos
hemkommunen ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Detta tillstånd ger den som är
rörelsehindrad möjlighet att parkera på platser där det annars inte är tillåtet att parkera. Syftet är att
samhället ska bli mer tillgängligt för dessa personer.
För att beviljas ett parkeringstillstånd krävs att den rörelsehindrade har ett varaktigt funktionshinder
som innebär att denne har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Med detta menas
svårigheter att förflytta sig till fots, med eller utan hjälpmedel. Det krävs oftast ett läkarintyg för att
kunna få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Om det inte krävs bör du ändå se till att få
utfärdat ett sådant. En mycket viktig punkt för bedömning i de flesta kommuner är hur långt du kan
gå. Det har i praxis blivit så att om förmågan att gå överstiger 60-70 meter är det svårt att få
parkeringstillstånd. Det är vid denna utredning också av intresse om du behöver hjälpmedel och i så
fall vilka.
Om den rörelsehindrade regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet kan
parkeringstillstånd beviljas även om den rörelsehindrade själv inte kör bilen.
Hur länge gäller tillståndet?
När det gäller kravet på varaktighet hanteras det lite olika bland kommunerna. Först och främst kan
det avgöra om du alls har rätt till parkeringstillstånd eller ej. Det kan även påverka för hur länge
parkeringstillståndet gäller. Ett parkeringstillstånd beviljas inte för längre tid än vad
funktionsnedsättningen beräknas finns kvar. Om funktionsnedsättningen bedöms vara ett år kommer
parkeringstillståndet inte att beviljas för längre tid. Även om funktionshindret bedöms livslångt
beviljas parkeringstillstånd inte för mer än tre år i taget.
Med parkeringstillstånd för rörelsehindrade har du rätt till följande:
1. Att parkera under högst tre timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden
eller kortare tid än tre timmar
2. Att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåtet
under minst tre men mindre än 24 timmar.
3. Att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för
rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta tid för uppställning som
föreskrivits för sådan plats ska iakttas. Dessa är ofta placerade nära entréer och är bredare

än vanliga parkeringsrutor. Detta för att korta avståndet till målet och möjliggöra att öppna
bildörrarna helt för att underlätta i och urstigning i bilen.
4. Att parkera under högst tre timmar på gågata.
Ett beviljat parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela Sverige oavsett vilken kommun som
fattat beslut om tillståndet. I vissa kommuner har personer med parkeringstillstånd befriats från
avgift, i andra inte. Det är därför viktigt att kontrollera vad som gäller om du ska parkera utanför din
kommun.
Befrielse från trängselavgifter
Med beviljat parkeringstillstånd för rörelsehindrade har du även rätt att ansöka om befrielse från
trängselavgifter. Detta görs hos skattemyndigheten.
Transport med egen bil kanske inte är en fungerande lösning på grund av de besvär som personen
har, till exempel bristande koncentrationsförmåga, orienteringsförmåga eller trötthet. Då underlättar
ju inte ett parkeringstillstånd. I dessa fall är färdtjänst, vilket ansöks om hos kommunen, ett
alternativ för att möjliggöra vardagen.

Rättskällor:
Trafikförordningen (1998:1276) 8 §
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
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