LÄKARINTYG
Bifogas ansökan om Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Intyget skickas till:

Sundsvalls kommun
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Parkeringstillstånd
851 85 SUNDSVALL

Vi behöver spara och behandla samtliga personuppgifter om dig som kommer in under utredningen. Syftet med detta är att
kunna handlägga ditt ärende, enligt dataskyddsförordningen GDPR

Det är viktigt att samtliga uppgifter är ifyllda!
Var god och skriv tydligt.

Ansökan avser:

Namn:

Förare

Passagerare

Personnummer:

Uppgifterna baseras på:
Besök av sökande

Journalanteckningar

Telefon

Kontakt med anhörig

Annat sätt: .................................................................................................................................................

Personlig kännedom sedan år ..................................
Diagnos:

Sjukdom/skada uppstod, datum

Sjukdomens namn. Beskriv sökandes tillstånd och ange vari den nedsatta rörelseförmågan eller funktionsnedsättningen består. Ange
även om någon form av rehabilitering pågår eller är planerad. Var vänlig skriv på tydlig svenska.

Hur långt kan den sökande, stadigvarande, gå på plan mark innan vila? Ange antalet meter och hjälpmedel

Utan hjälpmedel ...............meter
Funktionsnedsättningens
varighet:

Med hjälpmedel ...............meter

Mindre än 6 månader

6 månader till 1 år

I fall den sökande inte kör fordonet själv, ange om han/hon kan
lämnas ensam en kort stund medan föraren parkerar fordonet
Om svaret är nej, beskriv tillsynsbehovet

Kontaktuppgift och läkarens namnteckning
Ort, datum

Adress, Postadress

Namnteckning

Telefon

Namnförtydligande, ev specialkompetens

E-post

Vilket hjälpmedel ....................................

1-2 år

Mer än 2 år

Ja

Nej

Bestående

Information till läkare
Skärpta regler vid utfärdande av läkarintyg till sökande av parkeringstillstånd.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska rörelsehindret vara varaktigt
och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Enbart svårighet att bära tunga varor är i sig inte skäl till att beviljas parkeringstillstånd.
Parkeringstillstånd är i första hand till för den som kör fordonet själv. Avgörande är den sökandes begränsade förmåga att gå mellan parkeringsplatsen och
tänkbara målpunkter för normala aktiviteter i samhället.
För personer med psykiska besvär bör intyg utfärdas av en läkare med specialistkompetens i psykiatri.
Endast i undantagsfall kan tillstånd beviljas för passagerare.

För att beviljas parkeringstillstånd gäller följande kriterier:
Förare
1. Det ska tydligt framgå att personen på grund av sitt funktionshinder, stadigvarande endast kan förflytta sig en kort gångsträcka. Gångsträckan ska anges
i antal meter.
Passagerare
1. Det ska tydligt framgå att personen, stadigvarande, inte kan förflytta sig mer
än en kort gångsträcka. Gångsträckan ska anges i meter.
2. Personen ska dessutom ha ett så omfattande tillsynsbehov att han/hon inte
kan lämnas ensam under tiden föraren parkerar bilen.
Vid de flesta målpunkter finns ofta möjligheten för den som medföljer som
passagerare att bli körd till en plats nära målpunkten. Enligt TrF 11 kap. 9 § är
det möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för att skjutsa en
person som är sjuk eller rörelsehindrad där det enligt lokala trafikföreskrifter
finns förbud mot att stanna eller parkera. Denna regel möjliggör således till avoch påstigning mycket nära en målpunkt.
Vill du veta mer, kontakta Trafiksektionens trafikutredare.
Telefon: 060-19 14 14.
Telefontid måndag-torsdag 09.30-11-00.

