LÄKARINTYG – PARKERINGSTILLSTÅND FÖR
RÖRELSEHINDRADE
enligt 13 kap. 8 § trafikförordning (1998:1276)
Personuppgifter i intyget behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till
Kungsbacka kommun registreras det som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera
ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd
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Information till dig som skriver intyg, se sida 2.

Personuppgifter sökanden
Efternamn

Förnamn

Intyget utfärdas av

Personnummer

Namn

Titel/specialistkompetens

Tjänsteställe

Telefonnummer

Intygsuppgifter baseras på
Undersökning vid besök

Datum:

Journalanteckningar

Uppgifter från sökanden

Datum:

Uppgifter från anhörig/god man

Rörelsehinder

Funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom, skada.

Datum:
Datum:

Uppstod år

Beskriv hur ovanstående medför svårigheter för sökanden att förflytta sig.

Använder sökanden gånghjälpmedel?
Ja

Vilket/vilka?

Nej

Varför inte?

Ange din bedömning av sökandens gångsträcka i antal meter.
Utan hjälpmedel:

Med hjälpmedel:

Om sökanden söker parkeringstillstånd som förare
Bedömer du att sökanden kan köra fordonet med hänvisning till Transportstyrelsens (TSFS 2010:125)
föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort? Ja
Nej
Om sökanden söker parkeringstillstånd som passagerare
Bedömer du att sökanden har ett tillsyns- eller hjälpbehov som medför att hen inte kan lämnas ensam och vänta
sittande vid målpunkten medan föraren parkerar? Ja
Nej
Beskriv tillsyns- eller hjälpbehovet:
Rörelsehindrets varaktighet

2021-04-22

Mindre än 6 månader

6-12 månader

1-2 år

3-4 år

5 år eller längre

Kungsbacka kommun
Teknik
434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

0300-83 40 00

teknik@kungsbacka.se

0300-83 49 21

www.kungsbacka.se

Fax

KUNGSBACKA KOMMUN

Att ovanstående uppgifter är korrekta intygas härmed. Underskrift:
Datum
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Underskrift

Plats för tjänstestämpel

Intyget skickas av sökanden bifogat ansökan till
Kungsbacka kommun
Teknik, Parkering & Tillstånd
434 81 Kungsbacka

Information till dig som skriver intyg för särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade
I syfte att förenkla för dig som intygsskrivare och samtidigt förkorta sökandens väntan på ett
parkeringstillstånd lämnas nedanstående information. Observera att ofullständigt ifyllt intyg kommer att
returneras för komplettering.
Ett läkarintyg för parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska alltid lämnas eller skickas direkt till
sökanden, som bifogar det till sin ansökan. Sökanden får på så sätt kännedom om vad som står i
intyget och kan själv välja när ansökan och intyget ska skickas in till kommunen för handläggning.
Ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller inom hela EU. Utfärdandet sker restriktivt av det
skälet att om flertalet som har förflyttningssvårigheter skulle beviljas särskilt parkeringstillstånd skulle
tillgången på de särskilda parkeringsplatserna för rörelsehindrade minska. Det är därför viktigt att
behovet av ett särskilt parkeringstillstånd utreds noggrant, till förmån för de som har det största
behovet. Ett väl grundat läkarintyg är därför till stor hjälp.
Grunden för att beviljas ett särskilt parkeringstillstånd är ett varaktigt funktionshinder som medför
väsentliga svårigheter att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Det är därför viktigt att
gångsträckan med hjälpmedel fylls i på läkarintyget.
Enbart behov av att parkera på en bred plats, t ex på grund av svårigheter att kliva in i eller ut ur bilen,
eller svårigheter att bära, berättigar inte till parkeringstillstånd. Tidigare innehav av parkeringstillstånd
saknar betydelse vid bedömningen.
Intyg för rörelsehindrad förare
Vid bedömningen om sökanden kan köra fordonet själv bör hänsyn tas till de medicinska krav som finns
för körkort enligt Transportstyrelsen (TSFS2010:125).
Intyg för rörelsehindrad passagerare
För att beviljas ett särskilt parkeringstillstånd som passagerare krävs - utöver ett varaktigt rörelsehinder
- även att personen har ett sådant tillsyns- eller hjälpbehov som innebär att hen inte klarar sig utan
föraren en kort stund. Det är därför viktigt att denna fråga besvaras och motiveras. Exempel på tillsynseller hjälpbehov som innebär att personen inte kan lämnas ensam är; oförmåga att kommunicera,
behov av livsuppehållande hjälpmedel, svår utvecklingsstörning, svår epilepsi, svåra spasmer, döveller blindhet eller vissa psykiska sjukdomar. Läkarintyg om psykisk sjukdom bör utfärdas av läkare
som är specialist i psykiatri.

