
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
631 86 Eskilstuna
E-post:  fardtjanst@eskilstuna.se
Telefon:  016-710 26 04 (vardagar 8.30-9.30)
Webb:  eskilstuna.se/parkeringstillstand

Ansökan om parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad

Om du reda har tillstånd ska du skicka in en ny ansökan 
senast 1 månad innan giltighetstiden går ut.

1.  Ansökan avser (kryssa i aktuell ruta)  

Parkeringstillstånd för passagerare               Tidigare beviljat tillstånd, giltigt t.o.m.

Parkeringstillstånd för förare, körkort giltigt t.o.m.

2.  Sökande (alltid den rörelsehindrade)
Efternamn Förnamn Personnummer

Bostadsadress

Postnummer Postadress

Telefon E-postadress

Kontaktperson om annan än sökanden
Efternamn Förnamn

Telefon E-postadress

3.  Uppgifter om rörelsehindret
Mina gångsvårigheter beror på (sjukdom)

Jag är i behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade av följande skäl:

Fyll i fler uppgifter på nästa sida

SB
F2

20
30

2

Information och blanketter finns på 
eskilstuna.se/parkeringstillstand

Blanketten går att fylla i digitalt men måste  
skrivas ut och skrivas under innan den  
skickas in.

Texta tydligt om du skriver för hand.

mailto:fardtjanst%40eskilstuna.se?subject=
https://www.eskilstuna.se/parkeringstillstand


4.  Hjälpmedel
Jag använder regelbundet kryssat gånghjälpmedel

Käpp, antal: Kryckkäpp, antal: Rollator

Rullstol Benprotes Levande stöd

Jag kan gå utan hjälpmedel högst (antal meter): Med vilopaus Utan vilopaus

Jag kan med stöd av gånghjälpmedel gå högst (antal meter): Med vilopaus Utan vilopaus

5.  Läkarintyg
• Läkarintyg bifogas alltid vid nyansökan.
• Finns tidigare beviljat tillstånd bifogas läkarintyg endast efter särskild begäran av handläggare.

Gångförmåga
Resultat på 6 minuters gångtest utfärdat av sjukgymnast behöver bara bifogas efter begäran av handläggare.

6. Medgivande
Sökande tillåter att handläggare för parkeringstillstånd får ta del av utredning  
som Stadsbyggnadsförvaltningen gjort gällande:

• Skolskjuts
• Riksfärdtjänst
• Färdtjänst

Ja                Nej

7. Sökandens underskrift
Ort Datum

Behov av tolk, språk:

Underskrift

Namnförtydligande      

Kontaktuppgifter 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade

Information om behandling av personuppgifter enligt 
Europeiska dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e 

Stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig 
för behandlingen av personuppgifter på Trafikenheten, 
Eskilstuna kommun. Personuppgifter som lämnas i denna 
ansökan registreras för administration och andra åtgärder 
som är nödvändiga för ärendets handläggning. 

Eskilstuna Direkt tar del av personuppgifter som är 
nödvändiga för administration gällande parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad. 

Du har rätt att efter skriftlig begäran, få reda på vilka 
personuppgifter som Stadsbyggnadsnämnden behandlar om 
dig. Stadsbyggnadsnämnden är även skyldig att omgående 
rätta till felaktiga eller missvisande uppgifter.

Besöks- och postadress
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen, Trafikenheten
Värjan, Alva Myrdals gata 5
631 86 Eskilstuna

E-post fardtjanst@eskilstuna.se

Telefon 016-710 26 04 (vardagar 8.30-9.30)

Webb  eskilstuna.se/parkeringstillstand

mailto:fardtjanst%40eskilstuna.se?subject=
http://www.eskilstuna.se/fardtjanst
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