Skriv ut

Tekniska förvaltningen
961 86 Boden

Läkarintyg
till ansökan om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade
Information till intygsskrivande läkare om
bedömningsgrunder etc, se nästa sida

Uppgifter om den undersökte
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Uppgifterna baserade på (kryssa i aktuella rutor)

Besök av sökande

Uppgifter lämnade av sökande

Journalanteckningar

Telefonkontakt med sökande

Kontakt med anhörig

Personlig kännedom

Diagnos

Sjukdomen/skadan uppstod (datum)

Beskriv hur funktionshindret påverkar gångförmågan.

Är funktionshindret bestående?

Ja

Vid nej, hur lång tid?

Nej

Hur långt kan sökande gå med pauser och eventuella hjälpmedel?

Ange hjälpmedel

meter
Om personen ansöker som passagerare, kan han/hon lämnas ensam medan föraren
parkerar bilen?
Vid nej, beskriv varför personen inte kan lämnas ensam

Läkarens underskrift
Ort och datum

Telefon (även riktnummer)

Läkarens underskrift

Namnförtydligande

2010-09-15

Ja

Nej

Information till intygsskrivande läkare om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Parkeringstillståndet är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna om parkering.
Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser.
Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är
förbjuden. Det innebär vanligtvis även avgiftsbefrielse.
För att de som söker parkeringstillstånd ska behandlas lika över hela landet och för att
säkerställa att de som verkligen behöver tillståndet också får det, är det viktigt att
läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan
att förflytta sig till fots.
Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En förare som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att denne har väsentliga
svårigheter att förflytta sig mellan fordonet och parkeringsplatsen.
För rörelsehindrad som inte själv kör fordon, kan parkeringstillstånd utfärdas om särskilda
skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade inte kan lämnas ensam medan
föraren parkerar bilen.
Praxis

Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på gångförmågan med eventuella
hjälpmedel. Vid psykiska funktionshinder krävs intyg från läkare med specialistkompetens.
Parkeringstillstånd är giltiga i högst tre (3) år. Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett
kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet får då lösas på annat sätt.
Enbart svårighet att bära eller att ta sig i och ur bilen är inte grund för ett
parkeringstillstånd.
Utredningen

Bedömning och beslut av ansökan görs av kommunens handläggare på delegation av
kommunstyrelsen.
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