Läkarutlåtande till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Namn på den som ansöker:
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Vilka av följande grunder är intygets uppgifter baserade på:
Undersökning av sökande vid besök

Uppgifter lämnade av företrädare

Journalanteckningar

Personlig kännedom sedan år:

Uppgifter lämnade av sökande utan undersökning

Diagnos på svenska

Debuterade år:

Beskriv hur funktionsnedsättningen påverkar gångförmågan. Kan den sökande gå lite längre efter en kort stående paus?

Gör en bedömning av rörelsehindrets varaktighet
< 6 månader

1 år

endast vintertid

2 år

> 3 år

endast sommartid

Förare
Om intyget avser ansökan som förare, bedöms sökande uppfylla Transportstyrelsens medicinska krav för körkortsinnehav
(TSF 210:125)?
Ja

Nej

Passagerare
Om sökanden inte själv kör fordonet, ange om han eller hon kan, efter nödvändig hjälp, vänta medan föraren parkerar
bilen?
Ja

Ja, om han eller hon får sitta

Om det inte är möjligt, beskriv varför:
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Nej

Hur långt kan den sökande gå på plan mark?
Meter med stöd av gånghjälpmedel och kortare pauser

Meter utan gånghjälpmedele och kortare pauser

Är beömningen medicinskt grundad?

Ja

Nej

Är bedömningen gjord på egna

Ja

Nej

iakttagelser

Vilka gånghjälpmedel är sökande i behov av?
Käpp/kryckkäppar

Rollator

Rullstol alltid

Rullstol ibland

Levande stöd

Annat

Inget

Underskrift
Datum och läkarens underskrift

Adress

Namnförtydligande, befattning

Postnummer

Ort

Plats för stämpel

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer
information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till korttillverkaren. Jag ger mitt tillstånd att nämndens
handläggare och konsultläkare, vid behov, får kontakta intygsskrivande läkare för kompletterande upplysningar. Jag eller mitt ombud försäkrar att de lämnade
uppgifterna i denna ansökan stämmer med verkligheten.
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Information till intygsskrivande läkare om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg. På enskild väg är parkering i
regel inte förbjuden genom lokala föreskrifer. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade
platser. Tillsåtndet innebär också förlängda parkerings-tider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Det innebär
vanligtvis även avgiftsbefrielse. Dessa fördelar innebär att parkeringstillståndet är en eftertraktad handling. För att de
som ansöker om parkeringstillstånd skall 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 upprättas med hänsyn till gällande lagregler.
Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att gära samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeingstillstånd för rörelsehindrad
En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga ha svårigheter att förflytta sig till
och från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd. För rörelsehindrad
som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att
den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.

Exempel på vanlig praxis
Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på gångförmågan. 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 kortvarigt
rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas på annat sätt. Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett
parkeringstillstånd.Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd. Enbart mag- och
tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte parkeringstillstånd. Enbart svårighet att
ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Utredningen
Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå. Beslutande myndighet
är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor. Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav
inte automatiskt att ansökan beviljas.
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