Ansökan om
parkeringstillstånd
för rörelsehindrad

Plats för ankomststämpel

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Anmälan skickas till
Svenljunga kommun
Gatuenheten
512 80 Svenljunga

För att ansökan skall kunna behandlas fordras att:
· ett välliknande fotografi (passfoto) bifogas
· läkarintyget på vidstående sida är ifyllt av legitimerad läkare
· att ansökan är undertecknad
Lämnade personuppgifter på denna sida kommer att införas i ADB-baserat register.

Ansöknings Datum

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst tre år. Ett tillstånd som gått ut kan inte förnyas eller
förlängas. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

OBS! Handläggningstid ca 4 veckor

Tidigare erhållet tillstånd nr
Namn på sökanden (den rörelsehindrade)

Personnummer

Adress

Telefon nr. dagtid

Ort

Postnummer

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan beviljas för förare eller som passagerare.
Tillståndet söks för

Förare

Passagerare

Ange varför Ni anser Er vara i behov av ett parkeringstillstånd (kan även anges på bilaga)

Jag ger mitt tillstånd till att handläggare och konsultläkare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare för att få
kompletterande upplysningar.
Plats för sökandens
foto 4x5 cm (passfoto)

Den sökandes namnteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen
512 80 SVENLJUNGA

Boråsvägen 13
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Läkarintyg

Läkare bör ta del av bilagd ”Information till intygsskrivande läkare” innan läkarintyg lämnas
Namn på sökanden

Personnummer

Intygsuppgifterna baserade på:
Besök av sökande

Journalanteckningar

Uppgifter lämnade av sökanden

Kontakt med anhörig

Telefonkontakt med sökanden

Personlig kännedom sedan år:

Diagnos

Sjukdomen/skadan uppstod år:

Sjukdomens namn (om möjligt på svenska). Beskriv sökandens tillstånd och ange vari den nedsatta
rörelseförmågan eller funktionsnedsättningen består. Ange även om någon form av behandling eller rehabilitering
pågår eller är planerad. Ange särskilt hur långt den sökande kan gå (förflytta sig) på plan mark, vilka problem som
uppstår och vilka hjälpmedel som behövs.

Gångförmågan anges i meter och bedöms med de hjälpmedel som sökanden har till förfogande och med kortare
pauser.
Hur långt kan sökanden gå på plan mark?
meter utan hjälpmedel och

Kan sökanden köra fordonet själv?
meter med hjälpmedel

Ja

Nej

Sökanden använder följande gånghjälpmedel
Käpp

Kryckkäpp

Rullstol

Rollator

Annat hjälpmedel

I de fall sökanden ej själv kör fordonet, kan han/hon efter nödvändig assistans utanför fordonet lämnas ensam
medan föraren parkerar?
Ja

Nej

Om Nej, varför?

Rörelsehindret beräknas bestå under
mindre än 6 mån

6 mån - 1 år

1 år - 2 år

mer än 2 år
Läkarens arbetsplats
Adress

Läkares underskrift
Namnförtydligande

Telefonnummer

Datum

Information till intygsskrivande läkare
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:29 skall följas vid utfärdande av intyg. I 10 kap 5 § står
föjlande;
Ett intyg ska
1. utformas på ett sådant sätt att intygspersonen och mottagaren av intyget kan förstå förhållandena och
värdera innebörden av uttalandena,
2. vara fullständigt och entydigt, och
3. skrivas med en läslig text och på ett begripligt språk.
Medicinska termer ska som regel inte användas. Om ett intyg innehåller sådana termer, ska innebörden
av dem förklaras.
Sökandens lämplighet som bilförare:
Vid intygsskrivande skall läkare beakta vad som anges i körkortslagen, SFS 1998:488 10 kap, 2 §:
”Om en läkare vid undersökning av körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är
uppenbart olämplig att ha körkort, skall läkaren anmäla det till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall
läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att
körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.”
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Grunden för parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i Trafikförordningen. Tillståndet är ett
undantag från trafikföreskrifter och hanteras därefter. Det finns till exempel inte någon koppling till
sociala förmåner.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet, i princip med samma regler inom landet. De
gäller även inom EU, enligt varje lands egna regler, och internationellt i de länder som godkänner
utländska tillstånd.
Vem kan erhålla parkeringstillstånd
Ansökan om parkeringstillstånd handläggs i den kommun sökanden är folkbokförd (bor). Ett avslag
överklagas till Länsstyrelsen och ett avslag från Länsstyrelsen överklagas till Transportstyrelsen (fram
till 31 december, 2008 Vägverket).
Reglerna för parkeringstillstånd styrs av Trafikförordningen och Transportstyrelsen (fram till 31
december, 2008 Vägverket). Vägverkets/Transportstyrelsens bedömningar i ärenden som har kommit
upp till prövning hos dem är vägledande för landets kommuner och länsstyrelser.
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Bedömningsgrunder mm
Kriteriet för att kunna beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad är att sökanden har grava
gångsvårigheter. Det är enbart gångförmågan som vägs in i bedömningen och gångsvårigheterna ska
vara stadigvarande.
Stadigvarande har kommit att betyda ”mer än hälften av dagen”, ”mer än hälften av veckan/månaden”.
Gångförmågan skall inte vara kortvarigt nedsatt, rörelsenedsättningen ska beräknas bestå mer än sex
månader. Gångförmågan anges i meter och bedöms med de hjälpmedel som kan finnas till förfogande
och med kortare pauser.
Så här skrev Vägverkets konsultläkare i ett specifikt ärende i december 2005:
”Endast en person med ett kvalificerat gånghandikapp kan erhålla parkeringstillstånd.
Härvid kan förstås, att den person som med eller utan stödhjälpmedel kan gå en
sträcka på ca 100 meter – även om detta skulle ske med svårighet och smärta eller
kräva en /flera paus/er – bedöms inte uppfylla gällande krav för erhållande av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.”
Parkeringstillstånden är förbehållna dem som har allra svårast att gå. I regel är tillstånden till för dem
som kör bil själv. Passagerare med rörelsehinder är sällan hjälpta av ett parkeringstillstånd eftersom de
kan bli framkörda till en plats nära målpunkten.
Enligt gällande regler (Trafikförordningen 11 kap 5 §) är det möjligt att stanna och parkera ett fordon
som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer även om parkeringsförbud gäller
enligt lokal trafikföreskrift. Denna regel ger passageraren möjlighet till på- och avstigning mycket nära
en målpunkt.
Exempel på svårigheter som inte vägs in i bedömningen av ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade är:
o svårighet att komma i och ur en bil
o svårighet att bära
o svårighet att lyfta in gånghjälpmedel, exempelvis rollator, i bilen
o behov av bil för att kunna arbeta/studera
o gångsvårighet i uppförs eller nedförslutning
o gångsvårighet i trappor
o boendets lokalisering (högst upp på en backe, långt till parkeringsplats eller hållplats)
o nedsatt syn
o tarm och magproblem som medför akut behov av toalett
Till vårt stöd i bedömningen av ansökan har vi läkarintyg. Ni som läkaren kan förhoppningsvis, utifrån
undersökning och erfarenhet, komma med en kvalificerad bedömning av sökandens gångförmåga.
Varje ansökan skall prövas och bedömas utan hänsyn till tidigare tillstånd.

OBS! En ofullständigt ifylld blankett returneras för komplettering och medför förlängd
utredningstid.
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