Kontoret för samhällsbyggnad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att utfärda parkeringstillstånd rörelsehindrad. Uppgifterna lämnas till Seriline som tillverkar de fysiska tillstånden. Behandlingen
görs i enlighet med trafikförordningen. Uppgifterna gallras 1 år efter utgången giltighetstid. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter
kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga. Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen
* Obligatoriska fält

Sökande
Förnamn *

Personnummer *

Efternamn *

Telefon *

Adress *

E-postadress *

Postnummer *

Jag söker som *
Passagerare

Förare

Postort *

Beskrivning av gångsvårigheter
Beskriv vad gångsvårigheterna beror på

Jag använder
Inget hjälpmedel
Kryckkäpp
Rullator
Rullstol
Vad:

Jag kan utan hjälp av annan person gå på plan mark
500 meter
Utan svårighet
200 meter
Med viss svårighet
100 meter
Med stor svårighet
50 meter
Nej
Inte alls

Käpp
Benprotes
Bock
Annat hjälpmedel

Beskriv hur handikappet/sjukdomen påverkar gångförmågan

Jag ger mitt tillstånd till att anlitad konsultläkare eller handläggare vid kommunen vid behov får
kontakta intygsskrivande läkare för kompletterande upplysningar
Datum och namnteckning

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Namnförtydligande

Telefon: 08-590 970 00

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Förvaltningens noteringar/remissanteckningar

Läkarintyg krävs för att anmälan ska behandlas
Bifogas
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Kompletteras senare
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Läkarintyg
Upplysningar till vederbörande läkare

Uppgifter om den undersökte
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Diagnos

Utförlig beskrivning av rörelsehindrets karaktär och omfattning
med hänsyn till sökandens möjligheter att gå

Kännedom om sökande
Kännedom om den sökande sedan

Datum

Kan den sökande utan hjälp av annan person gå på plan mark?
500 meter
Utan svårighet
200 meter
Med viss svårighet
100 meter
Med stor svårighet
50 meter
Nej
Inte alls

Använder den sökande
Inget hjälpmedel
Käpp
Rullator
Rullstol

Handikappets beräknade varaktighet
<6 månader
6 månader - 1 år
1 år - 2 år
2 år - 3 år
3 år - 5 år
Bestående

I de fall den sökande ej själv kör fordonet ange om han/hon
regelmässigt måste ha stöd utanför fordonet
Ja
Nej

Beskrivning av behovet av hjälp

När sökande själv kör fordonet: Sökanden bedöms uppfylla
Trafikverkets medicinska krav för körkortsinnehav
Ja
Nej
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Telefon: 08-590 970 00

Kryckkäpp
Benprotes
Bock
Annat hjälpmedel, ange
vad
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Underskrift av legitimerad läkare
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Arbetsplats

Telefonnummer

Kontaktuppgifter
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Information till innehavare av P-tillstånd för rörelsehindrad
Parkering för rörelsehindrade
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 land du tänker besöka. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.
Var gäller tillståndet?
• Parkering får ske högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare än 3 timmar.
• Parkering får ske högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under mer än 3 timmar
men mindre än 24 timmar.
• Parkering får ske högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala föreskrifter om parkering
på gatan.
• På parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd
• På allmänna parkeringsplatser på gator och torg som förvalts av kommunen.
Var gäller inte tillståndet?
Tillståndet gäller bland annat inte på följande platser:
• På förbud att stanna eller parkera fordonet
• På platser för visst ändamål, tex lastplats, vändplats eller taxiplats
• På plats reserverad för visst fordonsslag, till exempel lastbil eller buss
• På gångfartsområde (parkeringar där 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
övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillståndet.
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
parkeringstillståndet för rörelsehindrad är stöldbegärligt. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom då tillståndet används
för parkering. Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska förlusten anmälas till polisen. Kopia av 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 utfärdade myndighet.
Missbruk av parkeringstillståndet medför återkallelse av tillståndet.
Några viktiga vägmärken
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