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Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. 
Kontaktinformation finns på broschyrens sista sida. 
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Tillståndet är till för dig: 

Som har omfattande svårigheter med förflyttningar till fots, på grund av ett 
funktionshinder, med en förväntad varaktighet av minst tre månader.  

Det finns två slags tillstånd: 

Förare: Du kör din bil på egen hand och har ingen med dig som kan släppa 
av dig nära målpunkten. 

eller 

Passagerare: Du kör inte bil på egen hand utan är beroende av en förare 
som släpper av dig nära målpunkten. Därtill klarar du dig inte på egen 
hand, inte ens en kortare stund, då föraren parkerar  
bilen. 

Det går inte att söka som både förare och som passagerare. 
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Handläggning 

Den totala handläggningstiden är cirka 10 veckor. 

Den sökande fyller i särskild ansökningsblankett avsedd för tillstånd till 
parkeringstillstånd. Ansökan sänds till  
Social omsorg, Blekegatan 1, 271 80 Ystad. 
Den sökande kommer att bli kallad till ett personligt möte av 
handläggare. Om den sökande ansöker som förare ska körkort kunna 
uppvisas vid det personliga mötet. Beslutet om tillstånd kommer att 
sändas hem till den sökande. Vid bifall kommer handläggaren och den 
sökande överens om en tid för överlämnandet av tillståndet 

Ansökan, anteckningar vid det personliga mötet och eventuella läkarintyg 
utgör ett underlag och kommer att arkiveras. Handlingen skyddas av  
aktuell lagstiftning gällande sekretess. Läkarintyg är inte obligatoriskt utan 
begärs endast av handläggaren efter överenskommelse. 
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Besökstider 

Besök sker endast enligt överenskommelse. 

Fotografi 

Från och med juli 2000 krävs ett fotografi på parkeringstillståndet. Detta 
kan lämnas i samband med ansökan eller vid det personliga mötet eller 
efter besked om att ansökan beviljat. 

Fotot ska vara vällinkande och i storlek motsvarande det som används till 
körkort. 

Vid avslag returneras fotografiet, på begäran. 
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Vid förlorat kort 

För att handläggarna skall kunna ersätta ett förlorat kort, skall en 
polisanmälan bifogas. Det tar cirka 14 dagar att få ett nytt kort. Från den 
dagen det kommer tillkänna att kortet är stulet/försvunnit spärras kortet. 

Giltighetstid 

Ett tillstånd har en giltighet på tre månader upp till tre år, beroende av 
tillståndets utformning samt funktionsnedsättningen. Vägverket 
rekommenderar att kommunerna skall bevilja ett tillstånd i högst två år. 

Vid förändringar i ditt hälsotillstånd under giltighetstiden skall 
handläggaren kontaktas. Det kan finnas skäl för omprövning av tillståndet. 
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Barn 

Ett speciellt förhållande gäller kring barn med rörelsehinder. Innan ett barn 
lärt sig gå eller kan gå längre sträckor på egen hand, har barnet ett normalt 
behov av hjälp av en vuxen person. I vissa fall kan det dock föreligga skäl 
för ett parkeringstillstånd. Ett sådant skäl kan vara att barnet är i behov av 
att medtaga omfattande hjälpmedelsutrustning och att denna är svår att 
förflytta längre sträckor utanför fordonet. 
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Var kan jag parkera? 

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på allmänna platser såsom gator, 
vägar och kommunala parkeringsplatser. 

Tillståndet gäller inte parkeringsplatser i parkeringshus eller motsvarande 
om inte ägaren har medgivet detta. Kontakta parkeringsvakterna i den 
aktuella kommunen, eller i förekommande fall, det bevakningsföretag som 
handhar viss parkering på tomtmark, om du känner dig osäker. 

Tillståndet gäller inte där det är förbjudet att stanna och inte heller i zoner 
för visst ändamål till exempel lastzon, taxizon eller vändzon. 

Tillståndet gäller endast då det placeras vid insidan av fordonets framruta, 
väl synligt utifrån. 

Tillståndet gäller ej på gårdsgata. 
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Tid och avgifter  
 
Fordonet får parkeras:  
 
På parkeringsplatser för rörelsehindrade, högst den tid som finns angiven 
på platsen. 
 
Högst 3 timmar i följd där parkering förbjuden gäller enligt lokala 
trafikföreskrifterna. 
 
Högst 3 timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar. 
 
Högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten 3-24 timmar. 
 
 
Avgift  
 
I vissa kommuner behöver avgift inte betalas på parkeringsplats. 
Kommunerna har rätt att medge avgiftsbefrielse. De parkeringsplatser som 
ägs av Ystads kommun är gratis. Detta gäller inte på privata parkeringar. Är 
du osäker på vad som gäller är du alltid välkommen att ringa 
parkeringsvakterna i Ystad på telefon 0411-57 71 86 
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Tillståndet är rikstäckande och gäller även i vissa europeiska länder. Det är 
upp till dig att ta reda på vad som gäller för den kommun eller det land du 
besöker. 
 
Har du fått ett tillstånd för förare får tillståndet endast användas när du 
själv kör bilen. 
 
Till dig som fått ett tillstånd för passagerare. Kortet får endast nyttjas när du 
själv är med i bilen. 
 
För båda tillstånden gäller: 
Kortet är knutet till dig som person. Kortet kan användas i olika bilar. 
 
Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling och förvara det därför 
väl. Aldrig i bilen, då det inte nyttjas. 
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Att tänka på  
 
Enligt 11 kap. 5 § 6 punkten trafikförordningen är det möjligt att stanna 
och parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller 
rörelsehindrade personer där det enligt lokal trafikföreskrift är förbud mot 
stannande och parkering. 
 
Kopia får aldrig användas. 
 
Vid missbruk återkallas tillståndet. 
Till missbruk räknas utlåning av tillståndet, gäller även inom familjen. 
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Kontakt: 
 

 

Handläggare för Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade i Ystads kommun: 
 
0411-57 77 23  
 
Telefontid: 
måndag – torsdag, klockan 08.30 – 10.00 
 
Fredagar – ingen telefontid 
 
 

 

Trafikövervakarna: 
0411-57 71 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




