ANSÖKAN OM
PARKERINGSTILLSTÅND
FÖR RÖRELSEHINDRAD

Malmö stad

Fastighets- och gatukontoret
Insändes till:
Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö
Tel. 040-34 14 50
Telefontid: 09.30 – 11.30

Jag ansöker för första
gången

Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd med
tillståndsnummer:

SÖKANDE
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Bostad (utdelningsadress)

Postnummer

Postort

Arbete (utdelningsadress)

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon dagtid (även riktnr)

Telefon kvällstid (även riktnr)

JAG SÖKER SOM

Förare

Passagerare

JAG BEHÖVER PARKERINGSTILLSTÅND AV FÖLJANDE SKÄL

Jag ger mitt tillstånd till att nämndens handläggare och konsultläkare vid
behov får kontakta intygsskrivande läkare för att få kompletterande
upplysningar. Ovanstående uppgifter, foto och namnteckning (se ev. bilaga
till ansökan) samt uppgifter om tillståndets giltighet med mera, kommer att
behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
samt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.
Du har rätt till att ta del av uppgifter som berör dig och även begära
rättelse av dessa. Se även www.malmo.se/personuppgifter

Plats för foto

UNDERTECKNANDE
Ort och datum

NÄMNDENS NOTERINGAR

Namnteckning (Om sökande ej kan underteckna personligen lämnas raden tom).

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Giltighet
Parkeringstillståndet ger 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 under kortare tid än 3
timmar.
Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera där det är förbud att stanna eller 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 gångfartsområden gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser.
Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets
rekommendationer 4 juni 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas av kommunen.
Om inte markägaren särskilt medgivit detta gäller parkeringstillstånd inte på privat mark (t ex. parkeringshus).
Kontakta markägaren i varje särskilt fall.
Parkeringstillståndet utfärdat till rörelsehindrad som själv inte kör motorfordon får endast användas vid parkering
för tillståndshavaren.
Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.
Parkeringsavgifter
Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift.
Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriad från avgift.
Kontakta respektive kommun för besked.
Övrigt
Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt.
Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.
Parkeringstillståndet ska, när det används, vara placerat i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart
utifrån.
Personuppgifter
Personuppgifter i ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska behandlas enligt lagen
om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt dataskyddsförordningen (GDPR)
De uppgifter som lämnats kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs
enligt lag eller annan författning eller om det är nödvändigt för handläggning av ärendet.
Uppgifter som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad har ett särskild
skydd enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap. 26 § 1. Skyddet innebär att rätten
för andra att ta del av uppgifterna är starkt begränsad.
Sökanden har rätt att begära information om och rättelse av de uppgifter som finns registrerade
hos oss

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar
i bilen då det inte används av tillståndsinnehavaren.

