
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Namn (sökande) Personnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postnummer och ort Mobiltelefon 

Nummer på tidigare utfärdat tillstånd Giltigt till 

Ansökan 
Söker du som (endast ett alternativ är möjligt) 

 Bilförare  Passagerare 

Jag har körkort 

 Ja  Nej 

Jag har färdtjänst 

 Ja  Nej 

Jag har ekonomisk bilstöd från försäkringskassan 

 Ja  Nej 

Jag behöver parkeringstillstånd för att (om skrivutrymmet ej räcker, fortsätt gärna på separat bilaga) 

Medgivande 
För att göra en bedömning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad behöver handläggare ibland ta kontakt med och inhämta uppgifter från 
andra myndigheter. 

Jag medger att handläggare får kontakta läkare som skriver utlåtandet samt tjänsteman hos kommunen, hälso- och sjukvården eller försäkringskassan 

 Ja  Nej 

Jag medger att handläggare får kontakta förtroendeläkare samt arbetsterapeut/sjukgymnast 

 Ja  Nej 

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten/formuläret medger du att Hagfors kommun behandlar personuppgifterna om dig 
enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de 
uppgifter som behandlas. 

Ofullständigt ifylld blankett returneras alltid, vilket gör att handläggningstiden förlängs. 
Ansökan skickas till Hagfors kommun, samhällsbyggnadsavdelningen, 683 80 Hagfors 

Underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

Egna noteringar  Bifall   Avslag 

Tillstånd nummer Giltighetstid 

 ..............................................................................   ...........................................................................................................................................................................................  

  Hagfors den  Handläggare 

Samhällsbyggnadsutskottet
Hagfors kommun 

ADRESS Dalavägen 10, 683 80 Hagfors   TELEFON 0563-185 00 (växel)   FAX 0563-137 80   WEBB www.hagfors.se   



Samhällsbyggnadsutskottet 
683 80 Hagfors 
 

 
Information om och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
 

 
ADRESS Dalavägen 10, 683 80 Hagfors   TELEFON 0563-185 00 (växel)   FAX 0563-137 80   WEBB www.hagfors.se    

 

Giltighet 
Parkeringstillstånd ger dig rätt att parkera 

 På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen 

 Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar 

 Under högst 3 timmar på gågata 

 Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten kortare än 3 
timmar 

 
Parkeringstillstånd ger dig inte rätt att parkera där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är 
avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (exempelvis vändplats, lastplats, taxiplats, p-plats reserverad för 
buss eller lastbil). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att 
parkering är tillåten. På gångfartsområde gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade 
parkeringsplatser. 
 
Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets 
rekommendationer från 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan du få från kommunen. 
 
Parkeringstillståndet gäller inte på privat mark om inte markägaren särskilt medgivit detta. 
 
Parkeringstillstånd som är utfärdat till dig som själv kör motorfordon får endast användas av dig. 
 
Parkeringstillstånd som är utfärdat till dig som inte själv kör motorfordon får endast användas när ditt fordon 
parkeras. 
 
Om parkeringstillståndet missbrukas kan det återkallas. 
 
 
Parkeringsavgifter 
Parkeringstillståndet ger inte ett generellt undantag från skyldighet att betala parkeringsavgift. Många 
kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift. Kontakta 
respektive kommun för besked. 
 
 
Övrigt 
Om du förlorar ditt parkeringstillstånd ska du göra en polisanmälan. Kommunen spärrar parkeringstillståndet 
och utfärdar ett nytt till dig. Upphittat parkeringstillstånd ska lämnas till polisen eller till Hagfors kommun. 
 
När du använder ditt parkeringstillstånd ska det vara placerat i fordonets främre del, väl synligt och läsbart 
utifrån. 
 
 
Personuppgifter 

 Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska behandlas enligt lagen om 
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt personuppgiftslagen (PuL) 

 Enligt 26§ PuL har den registrerade rätt att på begäran en gång per kalenderår gratis erhålla besked 
om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtats, 
ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna 
lämnats ut. Enligt 26½PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter 
som behandlats i strid med lagen 

 
 
Parkeringstillståndet är stöldbegärligt. Låt det inte ligga kvar i fordonet när du inte behöver använda 
det. 
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