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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter  
och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade; 

beslutade den 15 april 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 13 kap. 7 och 9 §§ trafik-

förordningen (1998:1276) att 1 kap. 1 §, 4 kap. 5 § och bilaga 1 och 2 till 

styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkerings-

tillstånd för rörelsehindrade ska ha följande lydelse samt beslutar följande 

allmänna råd. 

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den 

dag då denna författning träder i kraft.  

1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller förutsättningar för 

parkeringstillstånd, utformningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

samt hur sådana tillstånd utfärdade i något annat land ska gälla här i riket. 

Föreskrifterna gäller också hur parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska 

användas. (TSFS 2016:19) 

2 kap. Förutsättningar för parkeringstillstånd 

Allmänna råd till 13 kap. 8 § första stycket trafikförordningen 

(1998:1276)  

Bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motor-

drivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet 

bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid 

målpunkten.  

Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen 

hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på för-

mågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.  

Föreligger svårigheter att bedöma förutsättningarna för ut-

färdande av parkeringstillstånd bör sökande ges tillfälle att 

komplettera utredningen. Om behovet av förarens hjälp utanför 

fordonet eller svårigheterna att förflytta sig beror på psykiatriskt 

tillstånd bör bedömningen grundas på läkarintyg utfärdat av läkare 

med specialistkompetens i psykiatri. (TSFS 2016:19) 
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1 § Sökande ska ge in ett välliknande fotografi och de uppgifter i övrigt 

som kommunen behöver för bedömning av ansökan och för utfärdande av 

ett parkeringstillstånd.  

3 kap. Användning av parkeringstillstånd 

1 § När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet 

placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån. 

2 § Kommunen ska vid utfärdandet av parkeringstillstånd för rörelsehind-

rade på begäran tillhandahålla en översikt över villkoren för användandet av 

parkeringstillstånd i de olika medlemsstaterna i Europeiska unionen. Över-

sikten ska grundas på kommissionens faktablad enligt punkten 4 rådets 

rekommendation 98/376/EG av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd för 

personer med funktionshinder. 

3 § Parkeringstillstånd utfärdat till en rörelsehindrad som vid ansökan 

uppgivit att han eller hon själv kör motordrivna fordon får endast användas 

av tillståndshavaren.  

Parkeringstillstånd utfärdat till en rörelsehindrad som vid ansökan 

uppgivit att han eller hon inte kör motordrivna fordon får endast användas 

vid parkering för tillståndshavaren.  

4 § Tillståndshavaren får inte låta annan använda parkeringstillståndet i 

strid med 3 §. 

4 kap. Parkeringstillståndets utformning och innehåll 

1 § Parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt 13 kap. 8 § trafikförord-

ningen (1998:1276) ska på framsidan innehålla upplysningen Parkeringstill-

stånd för rörelsehindrad. Tillståndet ska i övrigt vara utformat enligt 1–11 §§ 

samt bilaga 1 och 2.  

2 § Den i bilaga 1 angivna ljusblå färgen ska vara färg nr 1030-B30G och 

den mörkblå färgen ska vara färg nr 5050-R80B enligt svensk standard (SS 

03 14 11). Den ljusblå färgen motsvarar Pantone 304 eller CMYK-skalan 

Cyan 31, Magenta 0, Gult 6 och Svart 0. Den mörkblå färgen motsvarar 

Pantone 282 eller CMYK-skalan Cyan 34, Magenta 27, Gult 0, och Svart 64. 

3 § Slutdagen för parkeringstillståndets giltighet ska anges med två siffror 

för dagen, de tre inledande bokstäverna i månadens namn och fyra siffror för 

årtalet i nämnd ordning. 

4 § Parkeringstillståndets serienummer ska innehålla 

1. fyra siffror, som ska ange kommunen så som sägs i Statistiska central-

byråns meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik,  

2. kommunens löpnummer för parkeringstillstånd,  

3. de två sista siffrorna i tillståndshavarens födelseår,  

4. bokstaven M om tillståndet avser en man och bokstaven K om tillstån-

det avser en kvinna, samt  
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5. bokstaven F om tillståndet avser en rörelsehindrad som får tillstånd för 

att han eller hon själv kör motordrivet fordon och bokstaven P om tillståndet 

avser en rörelsehindrad som får tillstånd för att han eller hon regelbundet 

behöver hjälp av föraren utanför fordonet.  

Uppgifterna enligt 1–3 samt 5 ska vara åtskilda med bindestreck.  

5 § Parkeringstillstånd ska vara utformade så att förfalskning och efter-

bildning av tillståndet försvåras. Tillstånden ska ha minst de i 6–10 §§ 

angivna förfalskningsskydden. (TSFS 2016:19) 

6 § Parkeringstillståndet ska bestå av vattenmärkt, icke-fluorescerande 

papper.  

7 § Den ljusblå botten ska vara försedd med ett annat mönster av säker-

hetstyp än rastertryck och ska tryckas iriserat i minst två färger.  

Allmänna råd 

Mönster av guillochetyp och reliefbottentyp är exempel på mönster 

av säkerhetstyp.  

8 § På framsidan av parkeringstillståndet ska plasten vara försedd med ett 

tydligt reliefmönster som täcker minst halva framsidan.  

9 § På parkeringstillståndets framsida ska finnas ett hologram med minst 

två växlande tydligt urskiljbara bilder. 

10 § På parkeringstillståndets baksida ska finnas ett för ögat osynligt tryck 

som fluorescerar under bestrålning.  

11 § Parkeringstillstånd får förses med streckkod eller annan märkning för 

maskinell kontroll om den inte väsentligt förändrar parkeringstillståndets 

utseende. 

5 kap. Utländska parkeringstillstånd 

1 § Ett utländskt parkeringstillstånd av gemenskapsmodell i enlighet med 

bilaga 1 och som är utfärdat i en stat inom EES, ger i Sverige samma rätt att 

parkera som parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen 

(1998:1276). 

2 § Även andra utländska parkeringstillstånd med den internationella 

handikappsymbolen ger samma rätt att parkera som parkeringstillstånd 

enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) om de är utfärdade på 

danska, engelska, franska, norska, svenska eller tyska eller om de används 

tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk. Till-

stånden gäller dock inte sedan innehavaren vistats i Sverige i mer än ett år. 
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6 kap. Undantag 

1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 

___________ 

Denna författning1 träder i kraft den 1 augusti 2009. Parkeringstillstånd 

med utformning enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 1999:176) om 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade får utfärdas till och med den 31 

december 2009. (TSFS 2009:82) 

___________ 

Denna författning2 träder i kraft den 1 juli 2016. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

MARIA ÅGREN 

 Monika Morén 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 

 

 
1 TSFS 2009:73. 
2 TSFS 2016:19. 

 

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 
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Bilaga 1. Bestämmelser om gemenskapsmodell för parkerings-
tillstånd för personer med funktionshinder 

A. Parkeringstillstånd enligt gemenskapsmodell för personer med 

funktionshinder ska ha följande mått:  

 

Höjd: 106 mm,  

Bredd: 148 mm.  

 

B. Parkeringstillståndets färg ska vara ljusblå, med undantag för den vita 

rullstolssymbolen som ska ha en bred mörkblå bakgrund. 

 

C. Parkeringstillståndet för personer med funktionshinder ska vara 

inplastat, med undantag för raden på baksidans vänstra del för innehavarens 

namnteckning. 

 

D. Parkeringstillståndet för personer med funktionshinder ska ha en 

fram- och en baksida, var och en vertikalt avdelad i två delar. 

 

Framsidans vänstra del ska innehålla följande: 

 

1. Rullstolssymbolen i vitt mot mörkblå bakgrund. 

2. Slutdag för parkeringstillståndets giltighetstid. 

3. Parkeringstillståndets serienummer.  

4. Utfärdande myndighets/organisations namn och stämpel. 

 

Framsidans högra del ska innehålla följande:  

 

1. Upplysningen ”Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder” 

tryckt med stor stil på den medlemsstats språk som utfärdar parkerings-

tillståndet. Efter ett lämpligt mellanrum ska motsvarigheten till ”parkerings-

tillstånd” anges med liten stil på Europeiska unionens övriga språk.  

2. Orden ”Europeiska gemenskapernas modell” tryckt på den medlems-

stats språk som utfärdar parkeringstillståndet.  

3. I bakgrunden ska följande särskiljande tecken för medlemsstater finnas. 

 

B  Belgien 

GB  Bulgarien 

CZ  Tjeckien 

DK  Danmark 

D  Tyskland 

EST  Estland 

IRL  Irland 

EL  Grekland 

E  Spanien 

F  Frankrike 

HR  Kroatien 

I  Italien 

CY  Cypern 
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LV  Lettland 

LT  Litauen 

L  Luxemburg 

H  Ungern 

M  Malta 

NL  Nederländerna 

A  Österrike 

PL  Polen 

P  Portugal 

RO  Rumänien 

SLO  Slovenien 

SK  Slovakien 

FIN  Finland 

S  Sverige 

UK  Förenade kungariket 

(TSFS 2016:19) 

 

Baksidans vänstra del ska innehålla följande:  

1. Innehavarens efternamn.  

2. Innehavarens förnamn.  

3. Innehavarens namnteckning eller annat särskiljande tecken, om så 

föreskrivs i den nationella lagstiftningen.  

4. Innehavarens foto.  

 

Baksidans högra del ska innehålla följande:  

 

1. ”Detta tillstånd ger innehavaren rätt att åtnjuta de parkeringsförmåner 

som erbjuds av den medlemsstat där han befinner sig.”  

2. ”Om detta tillstånd används, ska det anbringas på fordonets främre del 

så att framsidan är klart synlig för kontroll.”  

 

E. Med undantag för skriften på framsidans högra del ska skriften vara 

avfattad på den medlemsstats språk som utfärdar parkeringstillståndet. 
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Bilaga 2 

 

FRAMSIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TSFS 2016:19) 

 
BAKSIDA 

Pysäköintilupa Parkimisluba 

Parkeringskort Parkolási engedély 

Parkovací povolení Parkovacie povolenie 

Autorizaţie de parcare Dovoljenje za parkiranje 

Pozwolenie na parkowanie Pазрешение за паркиране 

Automašīnas novietošanas atļauja  Contrassegno di parcheggio 

Leidimas statyti automobilį Tarjeta de estacinamento 

Cartao de estacinamento Carte de stationnement 

Permess ta' l-ipparkjar Ceadúnas páirceála 

Άδεια στάθμευσης Parkeerkaart 

Parkausweis Parking card 

     Dozvola za parkiranje 
 


