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Vem är parkeringstillståndet till för?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för dig 
som har stora svårigheter att förflytta dig på egen 
hand. Funktionshindrets varaktighet ska vara minst sex 
månader.

Du kan få ett parkeringstillstånd som förare eller 
passagerare.

Förare: Du kör bilen själv, och har ett varaktigt 
funktionshinder som innebär att du har stora 
svårigheter att förflytta dig på egen hand. Bedömningen 
av gångförmågan ska göras med eventuella hjälpmedel.

Passagerare: Du kör aldrig bilen själv och klarar dig inte 
på egen hand medan föraren parkerar bilen. 

Ansökan
Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
hos den kommun där du är folkbokförd. Du fyller 
i en ansökningsblankett eller söker via e-tjänst på 
kommunens hemsida. Du ska även bifoga läkarintyg 
och ett foto i passformat. Ansökan är ett underlag och 
kommer att arkiveras. Uppgifterna skyddas av aktuell 
lagstiftning gällande sekretess.

Handläggningstiden är ca 4 veckor.  Ditt parkerings-
tillstånd hämtar du ut på Växjö kommuns kontakt-
center, Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö. 
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Giltighet
Parkeringstillståndet gäller från sex månader 
upp till högst fem år beroende på den sökandes 
funktionsnedsättning.

Om ditt hälsotillstånd förändras måste du ta kontakt 
med handläggare för eventuell omprövning.

Användning av parkeringstillstånd
Tillståndet är personligt och får bara användas av 
tillståndsinnehavaren.  Har du fått tillstånd som förare 
får det endast användas när du själv kör bilen. Om du 
fått tillstånd för passagerare får det endast användas när 
du åker med i bilen. 

Parkeringstillståndet gäller endast när det är placerat i 
original på insidan av fordonets framruta, väl synligt.

Kopia får aldrig användas. Missbrukas kortet kan man 
få en p-anmärkning, tillståndet kan dras in och det kan 
leda till polisanmälan. Till missbruk räknas bland annat 
utlåning av parkeringstillståndet. Det gäller även inom 
familjen.
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Tänk på att parkeringstill-
ståndet är en värdehandling. 
Förvara det väl och aldrig i 
bilen då det inte används.



Var kan jag parkera?
Parkeringstillståndet gäller i hela Sverige på allmänna 
platser, vägar, gator och parkeringsplatser.

Parkeringstillståndet gäller även i vissa europeiska 
länder, men det är viktigt att du tar reda på vad som 
gäller i det land du ska besöka.

Fordonet får parkeras:
• På parkeringsplatser på gator och torg som sköts av

kommunen
• På P-plats för rörelsehindrad under högst den tid som

är angiven på platsen
• Högst 3 timmar i följd där parkering förbjuden
• Högst 3 timmar i följd där parkering är tillåten kortare

tid än 3 timmar
• Högst 3 timmar i följd på gågator
• Högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten

3-24 timmar

Var gäller inte tillståndet:
• I parkeringshus eller på tomtmark om inte ägaren

tillåter det.
• På sträckor/platser där det är förbjudet att stanna, på

huvudleder och inte heller på platser avsedda för ett
visst ändamål till exempel lastplats, taxiplats eller
vändplats.

Om du känner dig osäker på vad som gäller kontakta 
kommunen eller det bevakningsföretag som sköter 
parkering på tomtmark.
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Avgift
I Växjö kommun behöver du inte betala 
parkeringsavgift på de allmänna kommunala 
parkeringarna. Du får själv ta reda på vad som gäller på 
privata parkeringar och i andra kommuner. 

Det kostar inget att ansöka om och få ett parkerings-
tillstånd.

Vid förlorat parkeringstillstånd
Vid förlorat tillstånd ska du anmäla det till polis-
myndigheten. Därefter lämnar du en kopia på 
polisanmälan till Växjö kommun, bygglovsenheten. 
Efter att bygglovsenheten fått polisanmälan spärras 
parkeringstillståndet och det tar cirka 2 veckor att få 
ett nytt.
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Att tänka på

Ditt tillstånd är en personlig värdehandling.

Förvara det aldrig i bilen när du inte 
använder det.

Anmäl alltid förlust av kortet till polisen.
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Vid frågor angående parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad kontakta 

Växjö kommun: telefon 0470 – 410 00 • e-post: info@vaxjo.se 
Besök: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö


