
Vad är en servicedeklaration?
Ale kommun är till för dig som bor och verkar 
här. Vi vill ge god service och hålla hög kvalitet 
på våra tjänster. Därför har vi tagit fram servi-
cedeklarationer som är en del av kommunens 
kvalitetsarbete. En servicedeklaration beskriver 
vad du som använder vår service och våra tjäns-
ter kan förvänta dig av verksamheten. 

Ansvarig för  
servicedeklarationen
Ansvarig för servicedeklarationen är Miljö- och 
byggnämnden, Ale kommun. Servicedeklaratio-
nen kommer att följas upp regelbundet och vid 
behov utvecklas. 

För mer information
Vi nås via kommunens medborgarkontor, tfn 
0303 33 00 00. Du kan också skicka e-post till 
medborgarkontoret@ale.se.

Lämna dina åsikter
Säg vad du tycker om det vi gör genom att fylla 
i vårt synpunktsformulär på ale.se eller skicka 
e-post till synpunkten@ale.se. Du är också väl-
kommen att ringa oss på tfn 0303 33 00 00.

Servicedeklaration för

Parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad 

Ale kommun
Medborgarkontoret

Svarspost
Kundnummer 410 012 600

449 20 Alafors

Frankeras ej. 
Mottagaren 

betalar portot.

Antagen av Miljö- och byggnämnden 2010–08–26



Detta är parkeringstillstånd för  
rörelsehindrad
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad gäller i hela 
Sverige där lokal trafikföreskrift om parkering utfär-
dats. Detta är vanligtvis på allmänna platser såsom 
gator, vägar och parkeringsplatser som står under 
kommunens förvaltning. Tillståndet gäller i de flesta 
europeiska länder. Kortet är personligt och kan bevil-
jas för högst tre år. 

Vem är berättigad till parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad?

Parkeringstillstånd kan beviljas en person med varak-
tigt funktionshinder. Funktionshindret ska medföra 
betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett 
fordon inom rimligt gångavstånd från parkerings-
plats. 

För person som färdas som passagerare utfärdas till-
stånd bara i undantagsfall, t ex vid balansrubbningar 
och yrsel av allvarligt slag. 

I normalfallet anses föraren kunna lämna en rörel-
sehindrad passagerare vid målpunkten och därefter 
parkera fordonet enligt vanliga regler. Möjligheten 
att stanna och parkera vid transport av sjuka eller 
rörelsehindrade regleras särskilt i 11 kap. 5 § trafik- 
förordningen. 

Vi lovar att
• ge dig ett vänligt, korrekt och personligt bemötan-

de samt skyndsamt svara på eventuella frågor.
• ge dig information om hur du ansöker och vilka 

uppgifter kommunen behöver för att kunna pröva 
din ansökan. 

• fatta beslut inom fyra veckor från det att komplett 
ansökan inkommit. Vid behov av ytterligare utred-
ning eller vid avslagsbeslut kan längre handlägg-
ningstid förekomma. 

• ett eventuellt beslut om avslag ska innehålla mo-
tivering till beslutet och information om hur du 
överklagar. 

Vi förväntar oss av dig att
• du lämnar en komplett, skriftlig ansökan på 

särskild blankett samt bifogar läkarintyg och ett 
nytaget fotografi.  

• ansökan och intyg lämnas in i god tid inför varje 
ansökningstillfälle. 

Rubrik: 

Synpunkt: 

Förnamn

Efternamn

Adress 

Postnummer   

Postadress 

Telefonnummer  

E-post  

Hur vill du att vi återkopplar till dig? Välj ett alternativ:  
E-post  Brev  

Telefon  Ingen återkoppling 

Ombud för 

Du kan naturligtvis vara anonym, då behöver du inte 
fylla i fälten nedan.

Tack för hjälpen!

Alla synpunkter registreras i en databas och hanteras 
enligt personuppgiftslagen.

Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om vår 
verksamhet så att vi kan utveckla och förbättra oss 
efter dina synpunkter. Hjälp oss att bli bättre genom 
att fylla i formuläret nedan och skicka till oss. 
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