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Riktlinje för handläggning av parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade 
Dokumentansvarig: Enhetschef för samhällsbetalda resor.  
 

Syfte och avgränsningar 
Denna riktlinje reglerar myndighetsutövning för handläggning av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Beslut om parkeringstillstånd fattas enligt 
Trafikförordningen (1998:1276) samt Transportstyrelsens författningssamling 
(TSFS 2009:73).  
 
Syftet med riktlinjen är att vara till stöd för utredningssekreterare vid bedömning 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.  
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1. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

1.1 Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade? 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter 
om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra 
samhället tillgängligt för alla. 

1.2 Var gäller ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade?  
Parkeringstillståndet gäller i hela landet och i alla EU-länder. I 13 kap 8 § 
trafikförordningen finns regler om var parkeringstillståndet ger rätt att parkera. I 
Norrköpings kommun gäller även avgiftsbefrielse på allmän parkeringsplats under 
högst 24 timmar. 

1.3 Organisation 
I Norrköpings kommun är det tekniska nämnden som ansvarar för handläggning 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Utredningssekreterarna har fått 
delegation av tekniska nämnden att utreda och fatta beslut om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade.  

2. Vem har rätt till parkeringstillstånd? 
För att kunna beviljas parkeringstillstånd krävs att den sökande är folkbokförd i 
Norrköpings kommun. Den som inte är folkbokförd i riket kan ansöka om 
parkeringstillstånd i den kommun där den vistas. 

Enligt Trafikförordningen 13 kap 8 § krävs det att den sökande har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand. Tillståndet kan utfärdas både till 
rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och under vissa förutsättningar 
till rörelsehindrade som passagerare. Rörelsehindret ska ha en beräknad 
varaktighet av minst sex månader efter individuell prövning. 

Den sökande kan inte samtidigt beviljas parkeringstillstånd både som förare och 
passagerare. Om ansökan sker i egenskap av förare sker prövning utifrån detta, 
oavsett hur ofta den sökande själv kör fordonet. Förutsättningen att 
Transportstyrelsens medicinska krav för förare är uppfyllda. 

2.1. Parkeringstillstånd som förare 
De bakomliggande orsakerna till rörelsehindret kan vara av olika slag. Avgörande 
för att parkeringstillstånd ska beviljas är att rörelsehindret medför att den sökande 
endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand. Bedömningen 
grundas på samtliga funktionsnedsättningars påverkan på förmågan att förflytta 
sig med eventuella hjälpmedel. Enligt Transportstyrelsen är det 
förflyttningsförmågan på plan mark som är utgångspunkten vid bedömning. 

Exempel på rörelsehinder som kan ge rätt till parkeringstillstånd för person som 
själv kör fordonet: 
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 Nedsatt gång- och rörelseförmåga som medför att sökande är 
rullstolsburen.  

 Personer med en mycket begränsad gångförmåga på plan mark och utan 
att bära. Varje ansökan prövas individuellt.  

 Psykiatriskt tillstånd som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor, 
eller inte kan förflytta sig för långt från en känd omgivning som t ex bilen. 
Ett sådant tillstånd ska vara väl styrkt av specialistläkare. 

2.2 Parkeringstillstånd som passagerare 
Utgångspunkten är att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på 
egen hand med gånghjälpmedel. Ytterligare en förutsättning är att den 
rörelsehindrade regelbundet behöver hjälp utanför fordonet. Vi utreder den  
sökandes förmåga att ensam invänta föraren en kortare stund vid målpunkt när 
föraren parkerar.   

Exempel på skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade som 
passagerare: 

 Funktionsnedsättningar som medför att sökande inte ens korta stunder kan 
klara sig på egen hand utan regelbundet behöver hjälp eller tillsyn utanför 
fordonet. Det kan exempelvis vara svår balansrubbning, svår yrsel, 
förvirringstillstånd, psykisk utvecklingsstörning samt stark psykisk oro 
som är väl styrkt av specialistläkare. 

 Rullstolsburen person med svåra förlamningar och som saknar förmåga att 
påkalla hjälp.  

 Små barn som är i behov av omfattande utrustning, som är svår att 
förflytta längre sträckor utanför fordonet. 

 Äldre barn som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan lämnas 
ensam. Individuell bedömning sker utifrån barnets mognadsnivå.  

2.3 När kan parkeringstillstånd inte beviljas? 
 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan inte beviljas för tillfälliga 

rörelsehinder eller sjukdomar. Parkeringstillstånd kan inte heller beviljas 
innan behandling eller rehabilitering visat att rörelsehindret blir bestående, 
eller har en varaktighet på minst sex månader efter individuell prövning. 

 Om rörelsehindret endast under kortare perioder medför väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand berättigar detta i regel inte till 
parkeringstillstånd. 

 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan inte beviljas enbart på grund av 
magproblem eller tarminfektion som medför att en person kan få akut 
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behov av toalett. Personer med mag- och tarmproblem kan ansöka om 
undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats.  

 Svårighet att bära utgör inte grund för parkeringstillstånd. Bedömningen 
utgår alltid ifrån gångförmågan på plan mark när personen inte har något 
att bära. 

 Att behöva öppna bildörren helt utgör inte grund för parkeringstillstånd. 

 Om passageraren klarar att bli avsläppt och ensam vänta en kort stund 
under tiden som föraren parkerar.   

 Passagerare som endast behöver stort parkeringsutrymme för förflyttning 
till rullstol kan inte beviljas parkeringstillstånd, eftersom förflyttningen 
kan ske innan föraren parkerar bilen. 

 Parkeringstillstånd kan inte beviljas till synskadad person utan 
rörelsehinder. 

 Små barn som har ett normalt behov av en vuxen för att kunna förflytta sig 
beviljas som regel inte parkeringstillstånd.  

2.4 Ansökan och beslut  

2.4.1 Utredning  

Det som framkommer i utredningssamtal mellan den sökande och 
utredningssekreteraren är det som i första hand ligger till grund för beslutet. Detta 
sker oftast genom att utredningssekreteraren träffar den sökande på kontoret. Det 
som framkommer och som är av betydelse för beslut om parkeringstillstånd 
dokumenteras i utredningen. Förvaltningslagens regler gäller för handläggningen 
av ärenden. Vid ansökan om förlängning görs alltid en ny prövning.  

I de fall utredningssekreteraren behöver ytterligare uppgifter om sökandes 
rörelseförmåga kan läkarintyg bli nödvändigt. Ett läkarintyg i sig berättigar inte 
till parkeringstillstånd utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. Ett 
läkarintyg ska vara formulerat på samhällsbyggnadskontorets blanketter som är 
särskilt utformade för ändamålet. Om det krävs kan specialistläkarintyg begäras.  

2.4.2 Beslut 

Beslutet om parkeringstillstånd ska meddelas skriftligt och innehålla giltighetstid 
samt vilka regler som gäller för att kunna använda tillståndet. 

Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har informerats om en uppgift som 
tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv. Vid eventuellt avslag ska 
till exempel läkarintyg och utredningen kommuniceras muntligt eller skriftligt till 
sökande innan beslut tas. Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta 
dokumenteras och vara en del i beslutsunderlaget.  
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2.4.3 Tillståndets giltighet 

Vid beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska giltighetstiden gälla 
under en viss tid, dock längst fem år. Om osäkerhet råder om rörelsehindrets 
varaktighet ska beslut fattas på kortast möjliga giltighetstid.  

Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och bör 
ske i god tid, gärna två till tre månader, innan tillståndet går ut. Prövning sker 
utifrån de förhållanden som råder vid tiden för ansökan. 

I de fall sökande på grund av funktionsnedsättning bedöms ha väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand vintertid, kan beslut fattas om 
parkeringstillstånd under vintertid. Tillståndet gäller från den 1 november till den 
30 april. 

2.4.4 Avslag och överklagande 

Vid avslag skrivs alltid en beslutsmotivering och skickas information om hur man 
överklagar tillsammans med beslutet. Om den sökande är missnöjd med beslutet 
kan det överklagas till länsstyrelsen som prövar ärendet. Överklagandet skall 
skickas till tekniska nämnden inom tre veckor från det att den sökande fick del av 
beslutet. Tekniska nämnden avgör om överklagandet inkommit i rätt tid och om 
det ska skickas vidare till länsstyrelsen. Ansvarig utredningssekreterare ska vid 
behov vägleda den sökande. Nästa instans för överklagande är hos 
Transportstyrelsen. Deras beslut kan överklagas av sökanden till 
förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att ett beslut om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade rör en civil rättighet i Europakonventionen 
och kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

2.5 Förlorat kort 
Ett parkeringstillstånd som stulits eller förkommit på annat sätt ska polisanmälas 
av tillståndshavaren. Ett nytt tillstånd kan utfärdas om kopia på polisanmälan 
skickas in tillsammans med ansökan. Det förlorade kortet spärras av 
utredningssekreterare genom att tillståndsnummer och giltighetsdatum registreras 
i databas för parkeringsövervakning.  

2.6 Återkallelse av parkeringstillstånd 
Återkallelse av parkeringstillstånd för rörelsehindrade får ske om 
förutsättningarna för tillståndet inte längre gäller eller om tillståndet inte används 
på tillåtet sätt. 

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när tillståndshavare 
själv kör fordonet. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får 
endast användas då tillståndshavaren är med vid parkeringstillfället alternativt om 
det gäller avlämning eller upphämtning av tillståndshavaren. 

Exempel på missbruk kan vara att låna ut parkeringstillståndet eller att använda en 
kopia av tillståndet. Ett annat exempel är att använda tillståndet som passagerare 
trots att det gäller som förare. Utredningssekreterare som fått information om 
missbruk kontaktar tillståndshavaren och informerar om att uppenbart eller 
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upprepat missbruk medför återkallande av tillståndet. Tillståndshavaren måste få 
möjlighet att bemöta det som framkommit. Tillståndet återkallas om inte 
tillståndsinnehavaren kan visa det inte fanns uppsåt till att tillståndet använts i 
strid med gällande föreskrifter.  

Beslut om återkallande av parkeringstillstånd kan överklagas till Länsstyrelsen 
Östergötland.  
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Bilaga 1: Utdrag ur Trafikförordningen  
 
Trafikförordningen (1998:1276), Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 
SFS nr: 1998:1276 
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RST  
Utfärdad: 1998-09-17  
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:119 
Övrig text: Rättelseblad 2008:46, 2010:714 och 2014:1265 har iakttagits. 
 
 
13 kap. Bemyndiganden m.m. 
 
Särskilda undantag för rörelsehindrade 

8 § För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. 
Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna 
fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren 
utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett 
varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter 
att förflytta sig på egen hand. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den 
kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i 
riket, där han eller hon vistas. 
 
Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger 
   1. rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal 
trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar, 
   2. rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal 
trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar, 
   3. rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter 
reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta 
uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas, samt 
   4. rätt att parkera under högst tre timmar på gågata. 
Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara 
avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag. 
Ett parkeringstillstånd ska gälla under viss tid, dock längst 5 år. Ett tillstånd får 
återkallas om förutsättningarna för tillståndet enligt första stycket inte längre finns 
eller om tillståndet inte används på föreskrivet sätt. 
Förordning (2014:1367). 
 
9 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om utformningen av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt om hur sådana tillstånd utfärdade i 
något annat land skall gälla här i riket. 
Transportstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om hur parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade skall användas. 
Förordning (2008:1109).
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15 kap. Överklagande 
 
1 § Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får överklagas enligt 
följande. 
 
Beslut av                  Får överklagas hos 
Polismyndigheten              Länsstyrelsen 
 
En myndighet som har hand om  
väg- eller gatuhållningen         Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen                  Transportstyrelsen 
 
Trafikverket eller Transportstyrelsen  
som första instans              Regeringen 
Förordning (2017:921). 
 
2 § Följande beslut får inte överklagas.  
1. Beslut enligt 10 kap. 2 § andra stycket tredje meningen. 
2. Beslut enligt 13 kap. 3 § första stycket om generella undantag från lokala 
trafikföreskrifter om parkering inom en kommun. 
 
Bestämmelser om överklagande av andra beslut av en kommun enligt denna 
förordning finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Förordning 
(2007:101). 
 
11 kap. Bestämmelser om undantag vid trafikövervakning, räddningstjänst 
m.m. 
 

9 §   Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 § första 
stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokala 
trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det används 

   1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning m.m., 

   2. av en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman i tjänsteutövning, 

   3. av en kustbevakningstjänsteman i tjänsteutövning, 

   4. vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter, 

   5. vid räddningstjänst, 

   6. vid brådskande yrkesutövning av en läkare, sjuksköterska, barnmorska, 
personal i hemsjukvården eller en veterinär, 

   7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, 



  11 (17) 

  

   8. vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra 
åtgärder i samband med en sådan olycka, 

   9. vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning 
av personal inom Kriminalvården, eller 

   10. av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan 
verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för 
Säkerhetspolisen. 

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och 
särskild försiktighet iakttas. 

Förordning (2015:34). 
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Bilaga 2: Transportstyrelsens författningssamling  
 
TSFS 2009:73  
beslutade den 24 juni 2009. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:19. 
 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
 
1 kap. Allmänna bestämmelser   

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller förutsättningar för parkeringstillstånd, 
utformningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt hur sådana tillstånd 
utfärdade i något annat land ska gälla här i riket. Föreskrifterna gäller också hur 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska användas. (TSFS 2016:19)   

2 kap. Förutsättningar för parkeringstillstånd   

Allmänna råd till 13 kap. 8 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276)   

Bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet 
fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör 
grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.  
Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör 
grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta 
sig med eventuella hjälpmedel.  Föreligger svårigheter att bedöma 
förutsättningarna för utfärdande av parkeringstillstånd bör sökande ges 
tillfälle att komplettera utredningen. Om behovet av förarens hjälp utanför 
fordonet eller svårigheterna att förflytta sig beror på psykiatriskt tillstånd 
bör bedömningen grundas på läkarintyg utfärdat av läkare med 
specialistkompetens i psykiatri. (TSFS 2016:19)   

 
1 § Sökande ska ge in ett välliknande fotografi och de uppgifter i övrigt som kommunen 
behöver för bedömning av ansökan och för utfärdande av ett parkeringstillstånd.   
 
3 kap. Användning av parkeringstillstånd   

1 § När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet placeras i 
fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.  

2 § Kommunen ska vid utfärdandet av parkeringstillstånd för rörelsehindrade på begäran 
tillhandahålla en översikt över villkoren för användandet av parkeringstillstånd i de olika 
medlemsstaterna i Europeiska unionen. Översikten ska grundas på kommissionens 
faktablad enligt punkten 4 rådets rekommendation 98/376/EG av den 4 juni 1998 om 
parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.   

3 § Parkeringstillstånd utfärdat till en rörelsehindrad som vid ansökan uppgivit att han 
eller hon själv kör motordrivna fordon får endast användas av tillståndshavaren.  
Parkeringstillstånd utfärdat till en rörelsehindrad som vid ansökan uppgivit att han eller 
hon inte kör motordrivna fordon får endast användas vid parkering för tillståndshavaren.   

4 § Tillståndshavaren får inte låta annan använda parkeringstillståndet i strid med 3 §.   
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4 kap. Parkeringstillståndets utformning och innehåll   

1 § Parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen 
(1998:1276) ska på framsidan innehålla upplysningen Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad. Tillståndet ska i övrigt vara utformat enligt 1–11 §§ samt bilaga 1 och 2.   

2 § Den i bilaga 1 angivna ljusblå färgen ska vara färg nr 1030-B30G och den mörkblå 
färgen ska vara färg nr 5050-R80B enligt svensk standard (SS 03 14 11). Den ljusblå 
färgen motsvarar Pantone 304 eller CMYK-skalan Cyan 31, Magenta 0, Gult 6 och Svart 
0. Den mörkblå färgen motsvarar Pantone 282 eller CMYK-skalan Cyan 34, Magenta 27, 
Gult 0, och Svart 64.   

3 § Slutdagen för parkeringstillståndets giltighet ska anges med två siffror för dagen, de 
tre inledande bokstäverna i månadens namn och fyra siffror för årtalet i nämnd ordning.   

4 § Parkeringstillståndets serienummer ska innehålla   

1. fyra siffror, som ska ange kommunen så som sägs i Statistiska centralbyråns 
meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik,   
2. kommunens löpnummer för parkeringstillstånd,   
3. de två sista siffrorna i tillståndshavarens födelseår,   
4. bokstaven M om tillståndet avser en man och bokstaven K om tillståndet avser en 
kvinna, samt   
5. bokstaven F om tillståndet avser en rörelsehindrad som får tillstånd för att han eller hon 
själv kör motordrivet fordon och bokstaven P om tillståndet avser en rörelsehindrad som 
får tillstånd för att han eller hon regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.  
Uppgifterna enligt 1–3 samt 5 ska vara åtskilda med bindestreck. 

5 § Parkeringstillstånd ska vara utformade så att förfalskning och efterbildning av 
tillståndet försvåras. Tillstånden ska ha minst de i 6–10 §§ angivna förfalskningsskydden. 
(TSFS 2016:19)  

6 § Parkeringstillståndet ska bestå av vattenmärkt, icke-fluorescerande papper.   

7 § Den ljusblå botten ska vara försedd med ett annat mönster av säkerhetstyp än 
rastertryck och ska tryckas iriserat i minst två färger.   

Allmänna råd   

Mönster av guillochetyp och reliefbottentyp är exempel på mönster av 
säkerhetstyp.   

8 § På framsidan av parkeringstillståndet ska plasten vara försedd med ett tydligt 
reliefmönster som täcker minst halva framsidan.   

9 § På parkeringstillståndets framsida ska finnas ett hologram med minst två växlande 
tydligt urskiljbara bilder.  

10 § På parkeringstillståndets baksida ska finnas ett för ögat osynligt tryck som 
fluorescerar under bestrålning.   

11 § Parkeringstillstånd får förses med streckkod eller annan märkning för maskinell 
kontroll om den inte väsentligt förändrar parkeringstillståndets utseende.  
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5 kap. Utländska parkeringstillstånd   

1 § Ett utländskt parkeringstillstånd av gemenskapsmodell i enlighet med bilaga 1 och 
som är utfärdat i en stat inom EES, ger i Sverige samma rätt att parkera som 
parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276).   

2 § Även andra utländska parkeringstillstånd med den internationella handikappsymbolen 
ger samma rätt att parkera som parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen 
(1998:1276) om de är utfärdade på danska, engelska, franska, norska, svenska eller tyska 
eller om de används tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk. 
Tillstånden gäller dock inte sedan innehavaren vistats i Sverige i mer än ett år.  

6 kap. Undantag   

1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 

 

TSFS 2009:73 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2009. Parkeringstillstånd med utformning 
enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 1999:176) om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade1 får utfärdas till och med den 31 december 2009. (TSFS 2009:82)  

TSFS 2009:82  
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2009.  

TSFS 2016:19  
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Upphävda genom TSFS 2009:74. 
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Bilaga 1. Bestämmelser om gemenskapsmodell för parkeringstillstånd för personer 
med funktionshinder   

A. Parkeringstillstånd enligt gemenskapsmodell för personer med funktionshinder ska ha 
följande mått:   

 Höjd: 106 mm,  Bredd: 148 mm.   

 B. Parkeringstillståndets färg ska vara ljusblå, med undantag för den vita 
rullstolssymbolen som ska ha en bred mörkblå bakgrund.   

 C. Parkeringstillståndet för personer med funktionshinder ska vara inplastat, med 
undantag för raden på baksidans vänstra del för innehavarens namnteckning.   

 D. Parkeringstillståndet för personer med funktionshinder ska ha en fram- och en 
baksida, var och en vertikalt avdelad i två delar.   

 Framsidans vänstra del ska innehålla följande:   

 1. Rullstolssymbolen i vitt mot mörkblå bakgrund.   
2. Slutdag för parkeringstillståndets giltighetstid.   
3. Parkeringstillståndets serienummer.   
4. Utfärdande myndighets/organisations namn och stämpel.   

 Framsidans högra del ska innehålla följande:    

1. Upplysningen ”Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder” tryckt med stor 
stil på den medlemsstats språk som utfärdar parkeringstillståndet. Efter ett lämpligt 
mellanrum ska motsvarigheten till ”parkeringstillstånd” anges med liten stil på 
Europeiska unionens övriga språk.   

2. Orden ”Europeiska gemenskapernas modell” tryckt på den medlemsstats språk som 
utfärdar parkeringstillståndet.   

3. I bakgrunden ska följande särskiljande tecken för medlemsstater finnas. 

B  Belgien  
GB  Bulgarien  
CZ  Tjeckien  
DK  Danmark  
D  Tyskland  
EST  Estland  
IRL  Irland  
EL  Grekland 
E  Spanien  
F  Frankrike  
HR  Kroatien  
I  Italien  
CY  Cypern  
LV  Lettland  
LT  Litauen  
L  Luxemburg  
H  Ungern  
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M  Malta  
NL  Nederländerna  
A  Österrike  
PL  Polen  
P  Portugal  
RO  Rumänien  
SLO  Slovenien  
SK  Slovakien  
FIN  Finland  
S  Sverige  
UK  Förenade kungariket 

(TSFS 2016:19)  

 

Baksidans vänstra del ska innehålla följande:   

1. Innehavarens efternamn.  

2. Innehavarens förnamn.   

3. Innehavarens namnteckning eller annat särskiljande tecken, om så föreskrivs i den 
nationella lagstiftningen.  

4. Innehavarens foto.   

 Baksidans högra del ska innehålla följande:   

 1. ”Detta tillstånd ger innehavaren rätt att åtnjuta de parkeringsförmåner som erbjuds av 
den medlemsstat där han befinner sig.   

2. ”Om detta tillstånd används, ska det anbringas på fordonets främre del så att framsidan 
är klart synlig för kontroll”   

 E. Med undantag för skriften på framsidans högra del ska skriften vara avfattad på den 
medlemsstats språk som utfärdar parkeringstillståndet. 
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Bilaga 2 

FRAMSIDA 

 

(TSFS 2016:19) 

BAKSIDA 

 


