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BEHÖRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN:
• Omsorgsförvaltningen, landstinget och dess verksamhet med hembesök
för gamla och sjuka.
• Hantverkare, fastighetsskötare och dylik verksamhet så att de kan utföra
reparationer, byggnationer och transporter av olika slag.
• Arbetslednings- och inspektionsfordon.
• Budtransporter som används i stor omfattning d v s att fordonet används
flera gånger varje dag.
VILLKOR OCH REGLER:
• Fordonet skall ägas av företaget.
• Företaget skall vara beläget utanför Kvarnholmen och tillfälligt behöva
utföra sina arbetsuppgifter i de centrala delarna som Bremerlyckan/Gamla stan,
Malmen och Kvarnholmen, Norrgård, Varvsholmen och Ängö.
Detta prövas från fall till fall.
• Det skall tydligt framgå att fordonet är en företagsbil t ex genom att den är
”stripad” med firmanamnet eller utrustad med dekaler i minsta storlek A4 samt
minsta textstorlek 60 mm.
• Alla fordon i företaget kan vara knutna till ett Nyttoparkeringskort men endast
ett fordon i taget kan nyttja tillståndet med företagets namn som finns angivet på
kortet.
Nyttoparkeringskortet gäller endast på kommunala allmänna p-platser. Högst 2
timmar där parkering är tillåten mindre än 1 timme. Högst 4 timmar i följd där
parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar och där parkering är tillåten 3 timmar
eller mer kan tillståndet nyttjas för dagparkering.
• Föraren av fordonet ansvarar för att ankomsttiden på parkeringstillståndet är rätt
inställd och att det ligger väl synligt i framrutan. Detta är av yttersta vikt då fordon som inte har ett väl synligt tillstånd kommer att beivras.
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• Vid förlust av ett Nyttoparkeringskort kan detta endast ersättas först efter ett
uppvisande av en förlust- eller stöldanmälan. En handläggningsavgift på 600 kr
kommer att debiteras sökanden för nytt tillstånd.
• Då flera fordon är knutna till ett och samma kort måste kortet ligga väl synligt.
• Att uppvisa Nyttokortet i efterhand berättigar inte till att ett bestridande/överklagande av en parkeringsanmärkning beviljas.
• Nyttoparkeringskortet får endast användas i yrkesutövning. Vid missbruk av
kortet kommer detta
att återkallas.
Årskostnaden är 7 200 kr eller 600 kr/månad per kort.
Tillståndinnehavaren ansvarar för information av ovan nämnda
regler till personal som nyttjar fordon med nyttoparkeringskort.

