Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i ett utlåtande och att ett välliknade foto i
passfotoformat bifogas samt namnteckning.

Ansökan gäller:
Förare

Passagerare

Sökande
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer

Personnummer (10 siffror)

Ort

E-post

Fyll i nedanstående frågor:
Vilken sjukdom eller skada har du som ger dig stora gångsvårigheter?

Använder du gånghjälpmedel och i så fall vilka?

Hur långt kan du gå utan hjälpmedel?

Hur långt kan du gå med hjälpmedel?

Hur ofta behöver du vilopaus på den gångsträckan?

Hur långt har du till parkeringsplatsen vid bostaden?

Är du i behov av annan person för att kunna ta dig fram och i så fall vad behöver du hjälp med?

Bifogade handlingar:

Läkarutlåtande

ID-foto, namnteckning

Annat

Underskrift
Ort och datum

Underskrift sökande

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer
information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till korttillverkaren. Jag ger mitt tillstånd att nämndens
handläggare och konsultläkare, vid behov, får kontakta intygsskrivande läkare för kompletterande upplysningar. Jag eller mitt ombud försäkrar att de lämnade
uppgifterna i denna ansökan stämmer med verkligheten.
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Bilaga till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Plats för den sökandes
foto

Sökande, namnteckning (skriv namnteckning inom rutan)

Ort och datum

Kortuppgifter (ifylls av kommunen)
Löpnummer

Födelseår

Giltighetstid

Upplysningar
För att kunna behandla ansökan fordras att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning bifogas på denna
bilaga. Uppgifterna kommer att lämnas till korttillverkaren.

Återsändes till:
Hallstahammars kommun
Tekniska nämnden
734 80 Hallstahammar
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Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Allmänt
Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det.
Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Detta gäller också i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets
rekommendationer 4 juli 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen. Parkeringstillstånd gäller
inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon,
lastzon, taxizon, parkeringsplats för buss/lastbil etc). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt
vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade
parkeringsplatser. På parkeringstillståndet skall finnas ett välliknande foto, varför ett sådant måste bifogas ansökan. Fotot
fästes på anvisad plats i ansökningsblanketten.
Parkeringstillstånd ger rätt att parkera
• Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3
timmar.
• Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
• På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
• Under högst 3 timmar på gågata.

G i l t i g h e t 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.
A v g i f t 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
respektive kommun för besked.
Ö v r i g t 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.
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