
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade
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Du som är rörelsehindrad kan få ett särskilt parkeringstillstånd utfärdat. 
Parkeringstillstånd kan rörelsehindrade få som själva kör motordrivna 
fordon eller till rörelsehindrade passagerare som regelbundet behöver 
hjälp av föraren utanför fordonet. 

Förutsättningarna för parkeringstillstånd framgår av kapitel två i 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad förare som har 
ett varaktigt funktionshinder som innebär att denne har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand, samma gäller även för 
parkeringstillstånd till passagerare. Dessutom ska den rörelsehindrade 
passageraren ha ett så betydande tillsynsbehov att denne inte kan 
lämnas ensam ens för en kortare stund.

Bra att veta om parkeringstillstånd:
- Parkeringstillståndet beviljas av Myndighetsnämnden.
- Tillståndet kan hämtas i kommunhusets reception. 
- Kortet gäller en viss tid som anges på kortets framsida, dock max 
tre år.
- Parkeringskortet är personligt och får endast användas av 
tillståndshavaren.
- Kortet gäller i alla medlemsländer i EU.
- Parkeringsavgiften är olika från kommun till kommun. I Bromölla 
kommun ska du ange parkeringstiden med parkeringsskiva, detta 
gäller även på handikapparkeringarna. 



För att kunna få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
behöver du skicka in en ansökan och ett läkarintyg till:
Bromölla kommun 
Myndighetskontoret
Box 18
295 21 Bromölla

Ansökan och läkarintyget kan skickas hem med posten (kontakta 
Bromölla kommuns växel), laddas ner från kommunens 
webbplats eller hämtas från kommunens reception.

På ansökningsblanketten ska du fylla i personuppgifter, skäl för 
ansökan och om du ansöker parkeringstillståndet för förare eller 
passagerare. OBS! Du kan inte söka parkeringstillstånd för båda!

Läkarintyget innehåller en beskrivning om sökandes tillstånd 
och funktionsnedsättning, bedömning om gångförmåga/antal 
meter, varaktighet, om du behöver regelmässigt hjälp utanför 
fordonet samt beskrivning av behovet av hjälp.
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