Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

Vem kan söka parkeringstillstånd?
Parkeringstillståndet för rörelsehindrade är till för
dig som har omfattande svårigheter med förflytt
ningar till fots i minst sex månader på grund av ett
funktionshinder. Parkeringstillståndet är knutet
till dig som person och kan användas i olika bilar.
Du kan söka tillstånd som förare eller passagerare.
Förare – du kör din bil på egen hand och har ingen
med dig som kan släppa av dig när du är framme.
Om du får tillståndet som förare får det endast
användas när du själv kör bilen.

Passagerare – du kör inte bil på egen hand utan
är beroende av en förare och klarar dig inte själv
medan bilen parkeras. Om du får tillstånd för passa
gerare får det bara användas när du själv är med
i bilen.
Tillstånd för barn

I vissa fall kan det finnas skäl att bevilja
parkeringst illstånd för barn. Det kan till exempel
vara om barnet är i behov av omfattande hjälp
medelsutrustning och om den är svår att förflytta
längre sträckor utan fordonet.

Ditt parkeringstillstånd gäller
endast då det placeras på insidan
av framrutan, väl synligt utifrån.

Här får du parkera
Parkeringstillståndet gäller i hela Sverige på
allmänna platser som gator, vägar och parkerings
platser, se även under rubriken Parkeringsavgift.

Parkeringstillståndet gäller inte på parkerings
platser i parkeringshus eller motsvarande
om inte ägaren har medgivit detta. Kontakta
parkeringsövervakarna i den aktuella kommunen
eller i förekommande fall det bevakningsföretag
som har hand om viss parkering på tomtmark, om
du känner dig osäker.
Du får inte parkera där det är förbjudet att
stanna – på huvudled, lastplats, taxiplats eller
vändplats.

Parkeringstider
Fordonet får parkeras:
• På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad
med p-tillstånd högst den tid som finns angiven
på platsen.
• Högst tre timmar i följd där parkering förbjuden
gäller enligt de lokala trafikföreskrifterna.
• Högst tre timmar i följd där parkering är tillåten
kortare tid än tre timmar.
• Högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten
3–24 timmar.
• Högst tre timmar i följd på gågator.

Parkeringsavgift
När du har fått ditt parkeringstillstånd behöver
du inte betala parkeringsavgiften på någon av de
kommunala parkeringsplatserna i Helsingborgs
stad.
Du måste själv ta reda på vad som gäller på
privata parkeringar och i andra kommuner du
besöker. Kommunerna har rätt att medge avgifts
befrielse.

Tänk på
att parkeringstillståndet är en
värdehandling. Förvara det väl
och aldrig i bilen när du inte
använder det.
Anmäl alltid förlust av kortet
till polisen.

Om du ska utomlands

Ditt parkeringstillståndet gäller också i vissa
europeiska länder. Det är viktigt att du tar reda på
vad som gäller för det land du ska besöka. Se
www.parkingcard.europa.eu.

Ansökan
Fyll i ansökan och bifoga ett läkarintyg samt foto
i passformat. Från det att stadsbyggnadsförvalt
ningen har fått din ansökan är handläggningstiden
cirka fyra veckor. Ansökan utgör ett underlag och
kommer att arkiveras. Handlingen skyddas av
aktuell lagstiftning gällande sekretess. Handläg
garen på stadsbyggnadsförvaltningen beslutar
i ärendet. Ditt parkeringstillstånd hämtar du på
Stadsbyggnadsförvaltningen, Järnvägsgatan 22.
Öppettider: måndag–fredag klockan 08:00–16:30.
16 juni–31 augusti 08:00–16:00. Kom ihåg att ta
med legitimation.

Giltighet
Ett parkeringstillstånd kan ha en giltighetstid
från sex månader upp till fem år beroende på den
sökandes funktionsnedsättning. Tillståndet är per
sonligt och får inte lånas ut eller kopieras. Om du
missbrukar tillståndet återkallas det omedelbart.
Om ditt hälsot illstånd förändras måste du kon
takta handläggaren för en eventuell omprövning
av tillståndet.

Polisanmäl förlust
För att stadsbyggnadsförvaltningen ska kunna
ersätta ett förlorat parkeringstillstånd ska du
förlustanmäla det hos polisen. Lämna därefter en
kopia på polisanmälan till stadsbyggnadsförvalt
ningen som spärrar det. Därefter tar det cirka fem
dagar att få ett nytt tillstånd.

Avslag på ansökan
Om du som passagerare inte beviljas parkerings
tillstånd är det möjligt att stanna och parkera ett
fordon som används för transport av sjuka eller
rörelsehindrade personer även om det enligt de
lokala trafikföreskrifterna råder förbud att stanna
och parkera (se 11 kap. 5 § punkt 6 i trafikförord
ningen).

För frågor som rör ansökan
om parkeringstillstånd för rörelse
hindrade, kontakta:
Helsingborg kontaktcenter, Stortorget 17
telefon 042–10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se

