Ansökan om parkeringstillstånd för personer
med rörelsehinder

För sökande i Luleå kommun

Luleå kommun kommer att behandla inlämnade personuppgifter manuellt och i datoriserade register. Behandlingen sker med
stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6 e som rör arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning.
De uppgifter du lämnat kommer att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller
om det är nödvändigt för ärendets handläggning.
Uppgifter som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder har ett särskilt skydd enligt 7 kap 4§
sekretesslagen. Skyddet innebär att rätten för andra att få del av uppgifterna är starkt begränsad.
Du har rätt att begära information om rättelse av de uppgifter om dig som finns registrerade hos oss. Personuppgiftsansvarig är
Stadsbyggnadsnämnden i Luleå kommun och nås på lulea.kommun@lulea.se, Luleå kommun, 971 85 Luleå, telefon: 0920-45 30 00.
Dataskyddsombudet nås på: dataskyddsombud@lulea.se. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser
att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Ansökan Handläggningstiden är ca 6 veckor.
Ny ansökan

Tidigare P-tillstånd med nr:

giltigt till och med:

Namn på sökanden (person med rörelsehinder):
Personnummer:

Telefon dagtid:

e-postadress:
Gatuadress:

Postnummer:

Ort:

Markera endast ett (1) alternativ nedan
Jag söker som förare. Körkort giltigt till och med: ………………………………..

Jag söker som passagerare

Ange varför du söker parkeringstillstånd

Jag ger mitt tillstånd till att Luleå kommuns handläggare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare för att få
kompletterande upplysningar.
FOTO
Om inte redan godkänt foto finns hos Luleå kommun, skicka med ett nytaget ansiktsfoto taget rakt framifrån utan huvudbonad.
Skriv personnummer på baksidan av fotot. Klistra inte fast fotot.

Kommunens noteringar:
Tillstånd bifalles (datum)
Anteckningar

_________________________________
Sökandes namnteckning

Sökande är inte skrivkunnig

_________________________________
Namnförtydligande

Sökande kan inte underteckna själv

Tillstånd avslås (datum)

Beslutsnummer

Handläggare

LULEÅ KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

Textinformation och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Allmänt
Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte
markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.
Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överenskommelse träffad mellan
transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan erhållas av handikapp-organisationerna
eller från respektive lands ambassad.
Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och inte på platser för vissa ändamål, till
exempel lastplats, taxiplats och vändplats.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera
▪

Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten
under kortare tid än tre timmar

▪

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

▪

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

▪

Under högst 3 timmar på gågata

Giltighet
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även
parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i
bilen.
Ett parkeringstillstånd som inte nyttjas korrekt (missbrukas) kan återkallas. I vissa fall kan även
fordonet flyttas.

Avgift
Luleå kommun har medgivit avgiftsbefrielse för den som har parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att betala avgift. Flertalet kommuner har
beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriad från avgift. Vid besök i annan
kommun måste du själv ta rätt på vad som gäller där.

Övrigt
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på
sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån, det vill säga den sida där giltighetstiden står skriven.
Parkeringstillstånd är stöldbegärligt. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom då tillståndet används
för parkering. Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska förlusten anmälas till polisen. Kopia på
polisanmälan skickas till kommunen som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.
Ansökan och information: www.lulea.se/parkeringstillstånd
Ansökan skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå

