
Det här gäller för Detta gäller för 

Parkeringstillstånd
för rörelsehindrad



Allmänt
Parkeringstillstånd utfärdas av den kommun där den som söker är 
folkbokförd. Parkeringstillståndet gäller i hela landet på uppställ-
ningsplatser där lokal trafikföreskrift är utfärdad.

Parkeringstillståndet gäller inte på parkeringsplatser som överva-
kas av privata bolag. Kontakta alltid bolaget för att få besked om 
den specifika platsen.

Ett parkeringstillstånd har begränsad giltighetstid, dock längst fem år.

Avgift
I Kungsbacka kommun är det avgiftsfritt att parkera med detta 
tillstånd på allmänna parkeringsplatser. Parkeringsplatser som
övervakas av privata bolag kan vara avgiftsbelagda.

I andra kommuner måste du betala på avgiftsbelagda parkeringar, 
om inte kommunfullmäktige i den kommunen beslutat om av-
giftsbefrielse. Kontakta den kommun du ska besöka.

Giltighet
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när 
innehavaren själv kör sin bil, eller när innehavaren följer med som 
passagerare och är beroende av hjälp vid förflyttning utanför 
fordonet.

Om parkeringstillståndet missbrukas kan det återkallas.

Här får du parkera

– i max 24 timmar

– i max 3 timmar

Här får du INTE parkera

På p-plats avsedd 
för rörelsehindrad 
med tillstånd.

På p-plats där det 
enligt lokal trafik-
föreskrift är tillåtet 
att parkera 3-24 
timmar.

På p-plats där det 
enligt lokal trafikfö-
reskrift är tillåtet att 
parkera kortare tid 
än 3 timmar.

Där det enligt lokal 
trafikföreskrift är för-
bjudet att parkera.

På gågata.

Där det enligt 
lokal trafikföreskrift 
är förbjudet att 
stanna.

På busshållplats.

I gångfartsområde.

På plats avsedd för 
viss sorts fordon, 
exempelvis buss, 
taxi, MC etc.

På plats avsedd för 
vissa ändamål, ex-
empelvis vändzon, 
taxizon, lastzon 
etc.
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Vid frågor, kontakta:

Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Eller direktnummer
0300-83 84 20 tisdag och torsdag 10-12

Läs mer om parkering i Kungsbacka på 
www.kungsbacka.se under rubriken 

Gator, trafik & utemiljö.


