
 

 

 

 

 

  

 

Myndighet och Utveckling 

Tel: 044-775 60 00 
 
2020-11-24, Östra Göinge 
 

 
Sida 1 av 2 

 

Östra Göinge kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00  

Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

 

Information om och villkor för parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade  

Vi har bifogat information med anledning av att ansökan om parkeringstillstånd har avslagits. 

Information om parkeringstillstånd 
Det finns två olika typer av parkeringstillstånd. 

Förare: Du kör fordonet själv. 

Passagerare: Du kör inte fordonet själv utan är beroende av att en förare 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 ett behov av 

parkeringstillstånd som förare får det endast användas när du själv kör fordonet. Har du ett 

parkeringstillstånd som passagerare får det endast nyttjas när du själv är med i fordonet.  

 

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. I vissa fall kan det 

finnas skäl för ett parkeringstillstånd. Ett sådant skäl kan vara att barnet har 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 

• Mag- och tarmproblem, då en person snabbt behöver uppsöka toalett 

• Svårigheter att ta sig in i och ut ur fordon 

• Rörelsehinder av kortvarigt slag 

 

Att tänka på 
Många som söker parkeringstillstånd som passagerare får avslag. Trots att det kan finnas 

behov av att gå av nära en målpunkt. 

 

http://www.ostragoinge.se/
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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 omständigheter 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 parkera för att hjälpa 

sin passagerare ut ur fordonet, till en trygg plats, för att sedan parkera fordonet på en vanlig 

parkeringsplats.  
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