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Ansökan om Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade  
 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ges till personer som har betydande 

svårigheter att förflytta sig på egen hand. Du kan ansöka som förare eller som 

passagerare. Bara i undantagsfall kan du få parkeringstillstånd som passagerare. 

Då krävs att du är beroende av förarens hjälp kontinuerligt utanför fordonet. 

Normalt anses passageraren kunna vänta in föraren medan hen parkerar. 

 

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas: 

 Gravt synskadade personer som inte har omfattande rörelsehinder 

 Personer med mag- och tarmproblem 

 Tillfälliga rörelsehinder. 

 Personer som har svårigheter att bära 

 Personer med svårigheter att ta sig i och ur en bil. 

 

När kommunen fått in din ansökan görs först en bedömning om du är berättigad 

till parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ibland kan handläggare behöva 

kontakta dig, din läkare eller sjukgymnast för mer information. 

Handläggningstiden är normalt 2-3 veckor. Ett tillstånd kan utfärdas för högst 

fem år. Ansökan prövas av den kommun du är folkbokförd i. Tillståndet är 

personligt och därför ska den som har gångsvårigheter stå som sökande. 

 

Om du beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade kontaktar handläggaren 

dig när tillståndet är klart. Tillståndet ska kvitteras ut personligen. Ta med 

legitimation. Då parkeringstillstånden är stöldbegärliga bör du inte förvara 

tillståndet i bilen förutom när du parkerar. 

 

Om du inte beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade skickas utredningen 

med information om hur du går till väga vid en överklagan. Väljer du att 

överklaga ska det ske inom tre veckor från att du fått utredningen.  

 

Vid första ansökningstillfället 

 Fullständigt ifylld och underskriven ansökan ska skickas in via 

kommunens e-tjänster eller brevledes. 

 Bifoga aktuellt läkarintyg där rörelsehindret och hur det påverkar din 

gångförmåga ska framgå.  

 Fotobilaga med underskrift bifogas. Passfotot får vara högst tio år 

gammalt. 
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Vid ansökan om förlängning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

 Tillståndet förnyas inte automatiskt, ny ansökan måste skickas in via 

kommunens e-tjänster eller brevledes. Prövning sker utan hänsyn till 

tidigare beslut.  

 Nytt läkarintyg kan i vissa fall behövas för bedömning.  

 Nytt foto kan krävas om det är äldre än tio år. 

 Om du haft parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan tidigare ska du 

lämna in det gamla tillståndet.  

 

Ansökan skickas till: 

Bodens kommun 

Tekniska förvaltningen 

Gatuavdelningen 

961 86 Boden 

 

Har du frågor, kontakta handläggare vardagar klockan 08.00 – 09.30 

Tel; 0921-62000  

E-post; fardtjansten@boden.se 


