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-6 mån 6 mån -1 år 1 år -2 år 2 år -3 år Bestående

I det fall den sökande ej själv kör fordonet, ange om den sökande regelmässigt behöver hjälp

Handikappets beräknade varaktighet

Den sökande är tvungen att använda

Hur långt bedömer du att den sökande kan gå?  Använder den sökande något hjälpmedel

Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Upplysningar till dig som läkare  

 

a) För parkeringstillstånd som förare ska den sökande ha ett funktionshinder som medför att den sökande
bara med betydande svårighet kan förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. Funktionsnedsättning ska 
vara bestående i minst 6 månader.

b) För funktionshindrade som inte själva kör fordonet ska tillsynsbehovet vara omfattande. Passageraren kan inte 
lämnas ensam vid målpunkten medans föraren parkerar fordonet någon annanstans.Funktionsnedsättning ska 
vara bestående i minst 6 månader.
Exempelvis oförmåga att kommunicera, behov av livsuppehållande hjälpmedel, svår utvecklingsstörning, svår 
epilepsi, risk för att falla med mera.

c) Om den sökande har psykiska problem, exempelvis torgskräck eller måste vara nära bilen om 
omgivningen är okänd, ska du som läkare ha specialkompetens i psykiatri. Intyget ska utförligt beskriva 
problemen och hur de påverkar gångförmågan.

Namn

Diagnos

Personnummer

Uppgifter om den undersökte: (textat eller maskinskrivet)

Beskriv utförligt (med svenska begrepp) rörelsehindrets karaktär och omfattning med hänsyn till den sökandens möjligheter att gå: 
(textat eller maskinskrivet)

0-50 m på plan mark 100 m på plan mark 200 m på plan mark

Ange annat hjälpmedel

Underskift av legitimerad läkare

Adress

Namnförtydligande

Datum, ort Telefon

Med hjälpmedel Med hjälpmedel Med hjälpmedel

Utan hjälpmedel Utan hjälpmedel Utan hjälpmedel

Kryckor Rullstol Levande stöd Har benprotesKäpp

Ja Nej Beskrivning avbehovet av hjälpl

bjorn
Understrykning
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Information till intygsskrivande läkare om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade? 
- Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet ger

inte bara rätt till att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda
parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden samt vanligtvis även avgiftsbefrielse.

- Dessa fördelar innebär att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en eftertraktad handling. För att de
som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som
verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt
beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig till fots.

- Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället
tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad? 
- En person som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta

sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och målpunkten på ett rimligt gångavstånd kan
beviljas parkeringstillstånd.

- För rörelsehindrad som inte själv kör fordon kan parkeringstillstånd utfärdas om man behöver förarens hjälp
utanför fordonet i den grad att man inte ensam kan invänta föraren vid målpunkten.

Utredning 
- Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.

- Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som har ansvar för trafikfrågor.

- Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

- Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos Länstyrelsen.

Exempel på vanlig praxis 
- Bedömningen av rörelsehindret ska grunda sig på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella

hjölpmedel. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar
gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens.

- Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år.

- Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet får då lösas på
annat sätt.

- Enbart svårighet att bära utgör inte grund för parkeringstillstånd.

- Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt sett inte parkeringstillstånd.

- Enbart mag- och tarmproblem som medför att person kan få akut behov av en toalett ger inte rätt till
parkeringstillstånd för rörelsehindrad. För detta ändamål kan särskilt tillstånd utfärdas. Ansökningsblankett
kan hämtas på Transportstyrelsens hemsida, transportstyrelsen.se.

- Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Mer information 
Ytterligare upplysningar om regler och tillämpning finns i SKL´s ”Handbok om Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade”. Den kan beställas från SKL Kommentus, ordertelefon 08-709 59 90 eller fax 08-709 59 80. 

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

https://www.harnosand.se/gdpr
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