PARKERINGSTILLSTÅND
FÖR RÖRELSEHINDRADE
I ESLÖVS KOMMUN

INFORMATION OCH VILLKOR
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Information om och villkor för
parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Allmänt
Ansökan kan göras av personer med omfattade svårigheter att förflytta sig
till fots, på grund av ett funktionshinder. Svårigheten ska ha en förväntad
varaktighet av minst sex månader.
Det finns två slags tillstånd:
Förare: Du kör fordonet själv.
Passagerare: Du kör inte fordonet själv utan är beroende av en förare som
släpper av dig nära målpunkten (målet för resan) för ditt ärende. Du klarar
dig inte på egen hand, inte ens en kortare stund medan föraren parkerar
fordonet.
Det går inte att söka både som förare och som passagerare. Har du fått ett
parkeringstillstånd för förare får det endast användas när du själv kör fordonet. Har du fått ett parkeringstillstånd för passagerare får det endast nyttjas
när du själv är med i fordonet.
Båda tillstånden är knutna till dig som person och kan användas i olika fordon.

Barn
Speciella regler gäller för barn med rörelsehinder. Innan barn lärt sig gå
eller kan gå längre sträckor på egen hand, har de ett normalt behov av hjälp
av en vuxen person. I vissa fall kan det finnas skäl för ett parkeringstillstånd.
Ett sådant skäl kan vara att barnet är i behov av omfattande hjälpmedelsutrustning och att denna är svår att förflytta längre sträckor utanför fordonet.
Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

•
•

Blind person som inte har något rörelsehinder.
Svårigheter att bära.
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•
•
•

Mag- och tarmproblem, då
en person snabbt kan behöva
uppsöka toalett.
Svårigheter att ta sig in i och
ut ur fordon.
Rörelsehinder av kortvarigt
slag.

Att tänka på
Många som söker parkeringstillstånd för passagerare får avslag. Trots det
kan behovet att gå av nära en målpunkt finnas.
Enligt Trafikförordningen är det möjligt att stanna och parkera fordon som
används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer där det enligt
lokal trafikföreskrift är förbud att stanna eller parkera.
Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. Undantaget innebär att en förare kan stanna där det är
lämpligt för att hämta eller lämna någon sjuk eller rörelsehindrad.
I många fall kommer man då närmare målpunkten och kan stanna för att
hjälpa sin passagerare ut ur fordonet, till en trygg plats, för att sedan parkera fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Var gäller parkeringstillståndet?
Parkeringstillståndet gäller i hela landet på allmänna vägar som gator, vägar och kommunala parkeringsplatser. Parkeringstillståndet gäller inte på
parkeringsplatser i parkeringshus eller motsvarande, om inte ägaren har
medgivit detta. Kontakta aktuell kommun eller det bevakningsföretag som
har hand om viss parkering om du känner dig osäker.
Parkeringstillståndet gäller inte där det är förbud att stanna och parkera
eller på plats som enbart är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (till
exempel vändzon, lastzon, taxizon och parkeringsplats för buss/lastbil).
Parkeringstillståndet gäller inte på huvudled, om inte särskilt vägmärke
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anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillståndet
enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.
Parkeringstillstånd är rikstäckande och gäller även i vissa europeiska
länder. Innehavaren av ett parkeringstillstånd har eget ansvar att ta reda på
vad som gäller i olika länder.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera
• På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade under högst den tid
•
•
•

som finns angiven på platsen,
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,
under högst tre timmar på gågata.
Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Avgift
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldigheten att betala avgift. De flesta kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrade
med parkeringstillstånd är befriade från avgift. Kontakta den aktuella kommunen för besked.
I Eslövs kommun ska parkeringsskiva användas på tidsbegränsade
(0,5-3 timmar) parkeringsplatser, där skyltning kräver det.

Placering av parkeringstillståndet i fordonet
Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta
eller motsvarande plats, på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.

Vid förlorat parkeringstillstånd
För att Miljö och Samhällsbyggnad ska ersätta ett förlorat parkeringstill-
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stånd ska en kopia av polisanmälan lämnas in. Kommunen spärrar då det
gamla parkeringstillståndet och utfärdar ett nytt.

Giltighetstid
Ett parkeringstillstånd kan ha en giltighetstid från sex månader upp till fem
år beroende på din funktionsnedsättning. Vid förändring i ditt hälsotillstånd under giltighetstiden ska handläggaren på kommunen kontaktas. Det
kan finnas skäl att ompröva parkeringstillståndet.

Giltighet
Kopia får aldrig användas.
Vid missbruk återkallas parkeringstillståndet. Till missbruk räknas utlåning av parkeringstillståndet. Det gäller även inom familjen.

Handläggning och handläggningstid
Handläggningstiden för ett komplett ärende är cirka fyra veckor. Den
sökande fyller i uppgifter på blanketten samt bifogar ett läkarintyg och ett
foto i passformat. (Fotot får vara högst två år gammalt). Ansökan är underlag och kommer att arkiveras. Handlingen skyddas av aktuell lagstiftning
om sekretess. Lämnade personuppgifter hanteras i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
Handläggarna på Miljö och Samhällsbyggnad beslutar i ärendet. Handläggarna kan kontaktas via kommunens växel 0413-62 000. Beslutet kan
överklagas till Länsstyrelsen.
Vid bifall hämtas parkeringstillståndet på Eslövs kommun, Stadshuset,
Kontaktcenter, Gröna torg 2, Eslöv. Ta med din legitimation.
Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling. Förvara det aldrig i
bilen när det inte används.
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Karta med markerade parkeringsplatser för
rörelsehindrade i Eslövs centrum
1.
2.
3.
4.
5.

Föreningstorget – 3 platser
Badhusparken, västra infarten – 2 platser
Badhusparken, södra infarten – 2 platser
Stora torgs västra körbana – 1 plats
Södergatan, mellan Malmgatan och
Bryggaregatan – 2 platser
6. Storgatan, mellan Östergatan och Stationsgränd – 1 plats
7. Storgatan mellan Bryggaregatan och Färgaregränd – 1 plats
8. Bryggaregatan, mellan Köpmansgatan och Storgatan – 1 plats
9. Medborgarhusets parkering – 4 platser
10. Stinstorget, östra sidan av järnvägen – 2 platser
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Postadress 241 80 Eslöv
Besöksadress Stadshuset, Gröna Torg 2, Eslöv
Telefon 0413-620 00
E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se
www.eslov.se
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