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Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Det här läkarintyget ska bifogas till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Uppgifterna i läkarintyget ligger
till grund för om ansökan blir beviljad. Mer information till intygsskrivande läkare finns på baksidan av blanketten.
Namn

Personnummer

Uppgifterna är baserade på:
Besök av sökanden

Uppgifter lämnade av sökanden

Journalanteckning

Telefonkontakt med sökanden

Kontakt med anhörig

Personlig kännedom sedan år:

Beskrivning av rörelsehindret
Diagnos

Sjukdomen/skadan uppstod år:

Beskriv rörelsehindret eller andra problem att förflytta sig som den sökande har. Skriv på svenska.

Rörelsehindret beräknas bestå under

Mindre än 6 månader

6 månader till 1 år

av sjukgymnast/läkare:

Gångtest har utförts

1 - 2 år

2 – 3 år

Datum för gångtest:

Hur långt kan den sökande gå på plan mark utan hjälp av annan person?
Med hjälpmedel (ange hur många meter):
Går den sökande denna sträcka utan paus?
Ange vilket hjälpmedel den sökande använder

Utan hjälpmedel (ange hur många meter):
Om nej, ange antal stående pauser

Ja

Nej

Käpp

Kryckkäpp

Rollator

Rullstol

Annat hjälpmedel, ange vad:

Körförmåga
Kör sökanden själv fordonet?

Ja

Nej

I de fall sökanden inte själv kör fordonet: Kan sökanden efter nödvändig assistans utanför fordonet lämnas ensam medan föraren parkerar?
Ja

Nej. Ange varför:

Legitimerad läkare
Läkarens namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort och datum

Läkares underskrift

Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

Postort

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195
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Information till intygsskrivande läkare
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige. Tillståndet gäller
även i de flesta länderna i Europa. Tillståndet är inte någon social förmån.
Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?
En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till/från
fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd. För rörelsehindrad person som inte
kör bil själv utfärdas tillstånd endast i undantagsfall, till exempel vid balansrubbningar eller yrsel av allvarligt slag. I normalfallet
anses föraren kunna lämna av den rörelsehindrade passageraren och därefter köra bilen till en plats där den kan parkeras
enligt gällande bestämmelser. Möjligheter att stanna och parkera vid transport av sjuka och rörelsehindrade personer som inte
själva har parkeringstillstånd regleras i trafikförordningen 11 kap 5§.
Vid fall av psykiska problem, exempelvis fobier, utfärdas tillstånd endast om läkare med specialkompetens i psykiatri utfärdar
intyg som utförligt beskriver problemen och hur de påverkar gångförmågan.
Exempel på tillämpad praxis

En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få ett parkeringstillstånd.
Enbart svårighet att bära utgör inte någon grund för ett parkeringstillstånd.
Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion och inkontinens där en person kan få akuta behov av en toalett,
anses inte vara grund för ett parkeringstillstånd.
Svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
Rörelsehindret ska ALLTID avse gångförmågan. Tillståndet är inte avsedda för kortvarigt rörelsehinder.
Parkeringstillståndet utfärdas för högst 5 år.
Utredning

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd.
Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor.
Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare.
Vid ansökan om förnyelse av ett tillstånd utgör tidigare innehav inte skäl att bevilja ansökan.
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.
Sökandens lämplighet som bilförare
Vid intygsskrivande ska läkare beakta vad som anges i körkortslagen (SFS 1998:488 10 kap, 2§). Om en läkare vid
undersökning av körkortsinnehavare finner att körkortsinnehavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort
skall läkaren anmäla det till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall läkaren underrätta körkortsinnehavaren. Anmälan behöver
inte göras om det finns anledning att anta att körkortsinnehavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra
körkortspliktigt fordon.

Observera att en ofullständigt ifylld blankett returneras för komplettering. Det medför förlängd utredningstid.
Information om behandling av personuppgifter
Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna
handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.
Personuppgifterna samlas in i syfta att kunna handlägga en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Behandling
sker med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6.1e som rör arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning/allmänt
intresse. Dina personuppgifter kommer att behandlas manuellt och i datoriserade register. Dina personuppgifter lagras hos
oss enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifter som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad har ett särskilt skydd enligt 7 kap 4§
sekretesslagen. Skyddet innebär att rätten för andra att få del av uppgifterna är starkt begränsad.
Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje land.

Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina
uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till
väga, samt mer information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter.

Postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 77 11

E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
kommun.varnamo.se

Organisationsnummer
212000-0555
Bankgiro
141-7195

