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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-11-23 

Samhällsbyggnadskontoret

Tekniska nämnden 

Uppföljning av arbetet med parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 2017 

Diarienummer: TN-2017-00963 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden beslutade 2010-09-30 om nya regler för parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade d.v.s. RH-tillstånd. För att öka tillgängligheten på de allmänna 

handikapparkeringarna beslutades en rad åtgärder.  

Antalet beviljade RH-tillstånd per capita var vid en jämförelse med liknande kommuner högre i 

Södertälje kommun. I Södertälje hade c:a 1, 2 % av södertäljeborna RH-tillstånd. Andra 

kommuner såsom Uppsala, Eskilstuna, Örebro och Västerås hade c:a 0,6-0,9 % av befolkningen 

ett beviljat tillstånd. För att nå detta mål infördes att parkering på allmänna parkeringsplatser 

maximerades till tre (3) timmars avgiftsfri parkering (tidigare 24 timmar), obligatoriska besök 

för sökande vid tillståndsansökan, kortare tillståndstid, systematiskt arbete vid misstänkt 

missbruk etc. Senare har också gångtester vid behov genomförts som en del av utredningen.  

Hur har det gått med det förändrade arbetssättet? 

Idag har c:a 890 södertäljebor beviljade RH-tillstånd vilket motsvarar ca 0,9 av befolkningen. 

Hittills har 578 personer ansökt om nytt eller förnyat tillstånd varav c:a 14 % fått avslag. Sju 

personer har fått kompletterat sin ansökan med ett gångtest.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att de olika åtgärderna har fått önskat resultat, d.v.s. att antalet 

personer som har ett RH-tillstånd inte skiljer sig mot andra kommuners medborgares behov.  

Parkeringsverksamheten följer utvecklingen om lägre efterfrågan på tillstånd även kan bero på 

ändrade trafikregler i Stockholm. Sedan årsskiftet 2017/2018 är det inte avgiftsfritt för besökare 

från andra kommuner som har RH-tillstånd att parkera på de allmänna parkeringsplatserna. 

Transportstyrelsens nya och striktare regler för att beviljas RH-tillstånd för passagerare kan 

också ha påverkat att antalet RH-tillstånd procentuellt har minskat.  

Antal beviljade och avslagna tillstånd: 

2013 2014 2015 2016 2017 

Bifall 713 447 553 434 479 

Avslag 84 (11 %) 117 (21 %) 172 (24 %)  76 (15 %)  81 (14 %) 

Ärende 5
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Hur fortsätter vi att arbeta för att öka tillgängligheten och servicen? 

Under det första kvartalet 2018 planerar enheten att kontakta det kommunala handikapprådet 

(KHR) och det kommunala pensionärsrådet (KPR). Detta för att diskutera hur kontoret kan 

vidarutveckla service och handläggning av RH-tillstånd i syfte att utöka tillgängligheten av 

parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att tekniska nämnden godkänner uppföljningen och 

informationen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-23 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga. 

Kontorets/Förvaltningens förslag till nämnden 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att tekniska nämnden godkänner kontorets uppföljning och 

information. 

Beslutet ska skickas till 

KHR 

KPR 

Handläggare 

Parkeringschef 

   

 

 

 

 

Homan Gohari Annika Linde 

Tf samhällsbyggnadsdirektör Resultatområdeschef 

Upplåtelser och tillstånd 

 

 

Handläggare: 

Annika Linde 

   

Telefon (direkt):  08-523 026 32   

E-post:   annika.linde@sodertalje.se 


