
 
 

Information om P-tillstånd för 
rörelsehindrad 

 

Parkering för rörelsehindrad 

Tillståndet är ett undantag från lokala 
trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i 
Sverige. Hur ditt tillstånd gäller måste du 
kontrollera med den stad eller det land du tänker 
besöka. Tillståndet gäller också i de flesta länder i 
Europa. Här får du info om de reglerna: 

https://publications.europa.eu/sv/publication-
detail/-/publication/800075c9-a6f7-4ed3-bc35-
669d343a925c/language-sv/format-PDF/source-
31875157 

Var gäller tillståndet? 

• Parkering får ske under högst 3 timmar där 
parkering enligt en lokal trafikföreskrift är 
förbjuden eller tillåten under kortare än 3 
timmar. 

• Parkering får ske under högst 24 timmar där 
parkering enligt en lokal trafikföreskrift är 
tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 
24 timmar. 

• Parkering får ske under högst 3 timmar på gata 
som är utmärkt som gågata om det inte finns 
andra lokala trafikföreskrifter om parkering på 
gatan. 

• På parkeringsplatser som reserverats för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd. 

• På allmänna parkeringsplatser på gator och torg 
som förvaltas av kommunen. 

 

När måste du betala avgift? 

Avgift ska betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats 
om inte kommunen där parkeringen finns, beslutat 
annat. Är du osäker på vad som gäller kan du 
kontakta parkeringsvakterna på telefon  

0411-57 71 86. 
 

 

 

 

Var gäller inte tillståndet? 
 
Tillståndet gäller inte på bl.a. följande platser: 

• På förbud att stanna eller parkera fordon. 
• På platser för visst ändamål, t ex lastplats, 

vändplats eller taxiplats. 
• På plats reserverad för visst fordonsslag, 

tillexempel lastbil eller buss. 
• På gångfartsområde (parkeringar tillåten endast 

på särskilt anordnad p-plats). 
• På huvudled, om det inte finns andra lokala 

trafikföreskrifter om parkering på gatan. 
• På tomtmark - om inte ägaren medgivit det. 
• I parkeringshus. 

 

Hur ser man att det är tomtmark? 

Vid infarten till parkeringsplatsen finns skylt med 
tilläggstavla med namnet på företaget som 
övervakar platsen plus telefonnummer. Inom 
området har skyltarna normalt inte en sådan 
tilläggstavla. Kontrollera med markägaren eller 
övervaknings- företaget om de medger parkering 
med parkerings- tillståndet. 

Vad gäller när du parkerar? 

• Tillståndet är personligt och får bara användas 
när innehavaren själv kör fordonet eller när 
innehavaren åker med fordonet och har 
beviljats tillstånd som passagerare. 

• Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets 
främre del så att dess framsida är väl synlig och 
läsbar i sin helhet utifrån. 

 

Övrigt 

• Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är 
stöldbegärligt och bör förvaras som en 
värdehandling och bör därför inte förvaras i 
fordonet utom då tillståndet används för 
parkering. 

• Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort 
ska förlusten anmälas till polisen. Kopia på 
polisanmälan skickas till kommunen som spärrar 
tillståndet och utfärdar ett nytt. 

• Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller till 
den myndighet som utfärdat det. 

• Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas 
till utfärdande myndighet. 

• Kopior av parkeringstillståndet får aldrig 
användas. 

• Missbruk av parkeringstillstånd medför 
återkallelse av tillståndet. 
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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. 
Parkeringstillståndet är personligt och gäller endast 
då du kör bilen. Detta innebär att 
parkeringstillståndet inte är giltigt när du inte kör 
själv. 

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. 

Följande är ingen grund för 
parkeringstillstånd 

• Funktionshinder med varaktighet kortare 
än sex månader. 

• Svårt att bära t.ex. inköpta varor. 
• Behov av stort utrymme runt bilen. 

 

Parkeringstillstånd för 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. 

 

 

Barn som fyllt 12 år 

Bör bedömas utifrån samma grunder som vuxna 
när det gäller möjligheten att själv vänta medan 
föraren parkerar. 

Handläggning 

Den totala handläggningstiden är cirka 4-6 veckor 

Den sökande fyller i särskild ansökningsblankett 
avsedd för tillstånd till parkeringstillstånd. Denna 
tillsammans med läkarutlåtandet sänds till:  
Social Omsorg, Blekegatan 1, 271 80 Ystad 
Beslutet kommer att sändas hem till den sökande. 
Vid bifall skickas ett brev hem till den sökande med 
information om vart kortet hämtas ut. Du som 
parkeringskortsinnehavare har ett egenansvar att 
se till att ditt parkeringstillstånd är giltigt och inte 
har passerat giltigt t.om datum. Handläggarna 
skickar inte per automatik ut nya 
ansökningsblanketter när ditt parkeringstillstånd 
närmar sig slutdatumet  

Ansökan och läkarutlåtande utgör ett underlag och 
kommer att arkiveras. Handlingen skyddas av 
aktuell lagstiftning gällande sekretess. 
Läkarutlåtandet är obligatoriskt. 

Fotografi 

Det krävs ett fotografi på parkeringstillståndet och 
detta lämnas i samband med ansökan. Fotot ska 
vara välliknande och i storlek motsvarande det som 
används till körkort. Vid avslag returneras 
fotografiet, på begäran. Har du skyddad identitet 
ska du söka parkeringstillstånd hos 
transportstyrelsen. 

Frågor 
 
Kontakta handläggare per telefon 0411-57 79 20 
8:30-9:30 helgfria vardagar
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