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www.forbundetrorelsehindrade.se

Lund den 22 maj 2014

Till 
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Förbundet Rörelsehindrades remissvar på ”Förslag till ändring av trafikförordningen 
(1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med 
funktionshinder”.

Inledning

Bedömningen av enskilds rätt till parkeringstillstånd är idag alltför restriktiv och saknar förankring i
svensk funktionshinderspolitik. Därtill är skillnaden i bedömningar mellan kommunerna omotiverat
stora. Det förekommer även att kommuner vid bedömningen av rätt till parkeringstillstånd lägger 
större vikt vid lokala trafikpolitiska omständigheter, t ex olika trafikförhållanden och antalet 
handikapparkeringar, än enskildas behov av parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet är giltigt över 
hela landet och även inom Europa, vilket understryker vikten av en enhetlig rättssäker praxis. Vi är 
mot denna bakgrund också kritiska till att Transportstyrelsen har den dubbla rollen av att utfärda 
föreskrifter och som högsta instans även har till uppgift pröva överklaganden. Detta är en 
rättsosäker ordning som därför bör ändras genom att inordnas inom ramen för de allmänna 
förvaltningsdomstolarna.

Synpunkter på arbetsgruppens förslag och överväganden

Giltighetstiden för parkeringstillstånd 
Det är bra att giltighetstiden för parkeringstillstånd för rörelsehindrade förlängs från tre till fem år. 
Förbundet Rörelsehindrade tillstyrker detta förslag.

Ansökan om parkeringstillstånd
Förbundet Rörelsehindrade tillstyrker övervägandet om en enhetlig nationell ansökningsblankett.

Översyn av kontrollsystemet i syfte att motverka eventuella missbruk.
Förbundet Rörelsehindrade tillstyrker arbetsgruppens ställningstagande att denna fråga behandlas i 
ett senare skede.
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Innebörden av förflyttningsförmågan
Bedömning av rätt till parkeringstillstånd ska enligt Transportstyrelsens föreskrifter i det fall den 
sökande själv kör fordonet grundas på att det ska föreligga väsentliga svårigheter för denne att 
förflytta sig på egen hand till fots eller med eventuella hjälpmedel. Kör den sökande inte själv 
fordonet bör bedömningen grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid 
målpunkten.

Begreppet  väsentliga förflyttningssvårigheter har givits en allt restriktivare tolkning vid 
bedömningen av en enskild persons rätt till parkeringstillstånd som inte är förenligt med svensk 
funktionshinderspolitik. Förbundet Rörelsehindrade anser principiellt att regelverket bör ändras i en 
riktning som innebär att parkeringstillståndet, i den mån det har en sådan funktion för den enskilde, 
ökar dennes möjlighet till delaktighet och till ett eget självvalt socialt liv. Det vill säga på ett sådant 
sätt att det står i samklang med svensk funktionshinderspolitik.

Behov av omedelbara justeringar av regelverket ser vi i första hand behöver göras i författningen. I 
denna grundas bedömningen av vad som ska anses vara väsentliga svårigheter att förflytta sig att på 
”förmågan att förflytta sig till fots eller med hjälpmedel”. Denna tolkning ger utrymme för en alltför
restriktiv bedömning, som bland annat får till följd att personer med begränsad eller ingen arm- 
och/eller handfunktion inte ges rätt till parkeringstillstånd. I promemorian lämnas en utförlig 
redogörelse för konsekvenserna av en sådan restriktiv tolkning och de onödiga svårigheter detta 
skapar för dessa personers möjligheter att leva ett socialt fungerande liv. En justering av 
författningen behöver också göras, alternativt att praxis ändras, vid bedömningen av sökandens 
förmåga – när denne inte själv kör fordonet – att ”ensam invänta föraren vid målpunkten”. En 
tolkning som i praxis kommit att likställas med att sökanden måste visa sig vara värnlös för att 
beviljas parkeringstillstånd. Hänsyn måste här tas till den enskilde sökandes egen uppfattning av 
vad det innebär i form av oro och rädsla att lämnas ensam eller till andra orsaker där tillgång till 
parkeringstillstånd ökar möjligheten till socialt deltagande.

Uppdatering av SKLs handbok ”Parkeringstillstånd för rörelsehindrade”
En uppdatering av handboken är inte meningsfull att göra innan regelverket setts över i de delar vi 
tagit upp i vårt remissvar.

Lund som ovan

Lars Hagström
ordförande
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