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Läkarutlåtande  
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 
Information till dig som skriver intyg hittar du på sida 2 
 
Sänds till: Tekniska sektionen, parkeringstillstånd 
                   Tranemo kommun 
                   514 80 Tranemo 
                    

Uppgifter om den sökande 
För- och efternamn  Personnummer 

             
Uppgifterna baseras på (kryssa i aktuella rutor) 

 Besök av sökande                        Journalanteckningar        Uppgifter lämnade av sökande    
 Telefonkontakt med sökande    Kontakt med anhöriga    Personlig kännedom sedan:       

Diagnos Sjukdomen/skadan uppstod år 

            
Beskriv rörelsehindret eller andra problem att förflytta sig som den sökanden har. (Skriv på svenska) 

      

Hur har bedömningen av förflyttningsförmåga gjorts? (Till exempel till och från undersökningsrummet) 

      
Använder den sökande hjälpmedel? Kan sökande köra fordonet själv? 

 Ja. Vad?       
 Nej.     Om nej, varför inte?       

 

 Ja           Nej 

Läkarens bedömning av sökandes förflyttningsförmåga med bästa hjälpmedel 
på plan mark 
 

Cirka       meter      

Med bästa hjälpmedel och korta stående pauser 
 
 

Cirka       meter och       antal pauser 

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

 Ja        Nej       Om nej, varför inte?       
Rörelsehindret varaktighet 

 mindre än 6 månader     6 månader – 1 år     1 år – 3 år     mer än 3 år  
 
 

Underskrift 
Underskrift och datum Namnförtydligan  

      
 

      

Läkarens befattning Telefon 

            
 

I och med att du sänder in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för Tranemo 
kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 

 
 
 
 

 
           Plats för stämpel 
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Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad? 
Ett parkeringstillstånd är inte en social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället 
tillgängligt för alla. Ett parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande 
parkering.  
 
Till dig som skriver intyg 
För att parkeringstillståndet ska kunna nyttjas för de som har det svårast är det viktigt att utfärdandet 
sker restriktivt. För handläggarens bedömning är läkarens objektiva bedömning och läkarintyg av 
största betydelse.  
Intyget ska beskriva patientens gångförmåga och graden av funktionshinder behöver framgå. 
I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller en fobi som indirekt påverkar 
gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens. 
 
Vem har rätt till parkeringstillstånd? 
Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han 
eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276). 
 
Parkeringstillstånd utfärdas för rörelsehindrade, både till dem som själva kör fordonet och till dem som 
regelbundet behöver förarens hjälp utanför fordonet i den grad att denne inte ensam kan invänta föraren 
vid målpunkten medan föraren parkerar fordonet.  
 
 

 
 

 
Har du frågor, funderingar eller synpunkter är du välkommen att kontakta handläggare för 
parkeringstillstånd genom Tranemo kommuns växel 0325- 57 60 00 eller kommun@tranemo.se   
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