Regler
om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade (PRH)
Allmänt
PRH är utformat enligt Europeiska gemenskapernas modell och gäller i hela landet samt ger innehavaren
rätt att åtnjuta de parkeringsförmåner som erbjuds av den medlemsstat inom EES där han befinner sig.
PRH gäller endast för parkering på gatumark och för sådan parkering på kvartersmark som regleras
med lokala trafikföreskrifter (LTF).
Tillstånden utfärdas i den kommun sökanden är folkbokförd.

Giltighet
Parkeringstillståndet ger rätt att
•
parkera under högst tre timmar där parkeringsförbud gäller
•
parkera under högst tre timmar på gågata så länge man ej stör/hindrar andra trafikanter
•
parkera under högst tre timmar där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
•
parkera under högst 24 timmar där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
•
parkera på plats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som är föreskriven på platsen
Parkeringstillståndet gäller inte
•
där det gäller förbud att stanna
•
ändamålsplatser, t.ex. last-, taxi- och vändplatser
•
på huvudled och gårdsgata förutom på markerade p-platser

Avgift
Innehavare av PRH behöver ej betala parkeringsavgift inom Jönköpings kommun.
PRH ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har
emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd inte behöver erlägga sådana avgifter.
Kontakta respektive kommun för besked. Det är upp till innehavaren av tillstånd att kontrollera och
följa dessa regler.

Övrigt
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.
Förlust eller stöld av parkeringstillstånd ska polisanmälas och kopia på anmälan tillställas kommunen
som för in det saknade tillståndet på spärrlista och utfärdar nytt tillstånd. Upphittat tillstånd lämnas till
polis eller den kommun som utfärdat tillståndet.
Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets främre vindruta eller motsvarande plats
på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.
Missbruk av tillstånd kan medföra att det återkallas.
I Jönköpings kommun utfärdas parkeringstillstånden av stadsbyggnadsnämnden genom
stadsbyggnadskontoret, tfn 036-10 55 16.

Information
om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Tillståndet är ett undantag för personer med betydande gångsvårigheter från en lokal trafikföreskrift
gällande parkering på gator och allmänna platser inom landet. Parkeringstillståndet gäller också i de
flesta europeiska länder.

Vem kan erhålla parkeringstillstånd?
En bilförare som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, dvs. svårligen kan förflytta
sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplats.
Passagerare med rörelsehinder är sällan hjälpta av ett parkeringstillstånd eftersom de ändå kan bli
framkörda till en plats nära målpunkten. Enligt gällande regler (Trafikförordningen 11 kap 5§) är det
möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade
personer även om parkerings- eller stannaförbud gäller enligt lokal trafikföreskrift. Denna regel ger
passageraren möjlighet till på- och avstigning mycket nära en målpunkt.
För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. En förutsättning är att ständigt kroppsstöd/
tillsyn erfordras av t.ex. föraren utanför fordonet. Om passageraren inte kan lämnas ensam under den
korta tid som åtgår för bilföraren att återkomma efter att ha parkerat fordonet så bedöms passageraren
vara i behov av regelmässig hjälp utanför fordonet. Att passageraren är rullstolsburen utgör således
inte skäl att bevilja parkeringstillstånd.

Bedömningsgrunder m.m.
Rörelsehindret ska avse gångförmågan. Tillstånd utfärdas inte för kortvariga rörelsehinder. Följande
är exempel på funktionsnedsättningar som inte berättigar till parkeringstillstånd: nedsatt syn, tarmoch magproblem som medför akut behov av toalett, svårighet att ta sig i och ur bilen, svårighet att
bära.
Beslutande myndighet är Stadsbyggnadsnämnden. Kommunens ansökningsblankett bör användas.
Bedömning görs utifrån insänt läkarintyg. Kommunens handläggare utfärdar eller avslår ansökan om
parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska vara försett med fotografi och namnteckning varför sökanden personligen får infinna sig på stadsbyggnadskontoret innan utfärdande av tillstånd kan ske.
Ingen avgift uttages för utfärdande av parkeringstillståndet vilket dessutom ger betalningsbefrielse vid
parkering på avgiftsbelagda platser i de flesta av Sveriges kommuner.
En ofullständigt ifylld blankett returneras för komplettering och medför förlängd utredningstid.
Ytterligare upplysningar lämnas av stadsbyggnadskontoret, tfn 036-10 55 16.

