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Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
• enligt 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) 

Tillstånd söks för  Förare  Passagerare  

Sökande 
Sökandens namn (alltid den rörelsehindrade) 
 

Personnummer (12 siffror) 
 

Postadress (gata, box etc.) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress till sökanden 
 

Telefon dagtid 
 

Kontaktperson (om sökanden t.ex. är minderårig) 
 

Telefon dagtid 
 

Motivering 
Jag behöver parkeringstillstånd av följande skäl. Motiveringen kan även lämnas på separat papper. 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
Jag ger mitt tillstånd till att handläggare och konsultläkare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare för att få 
kompletterande upplysningar. 

Plats för sökandens foto 4x5 
cm (passfoto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökandens underskrift 
 
 
 ......................................................................................................................................  
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Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Handläggning 
För att skynda på handläggningen av ditt ärende ber vi dig att noga fylla i alla 
uppgifter och skicka med alla bilagor som krävs. En eventuell begäran om 
komplettering fördröjer handläggningen av ditt ärende. 

För att ansökan ska kunna behandlas krävs att: 

• ett välliknande fotografi, t ex passfoto, bifogas 
• läkarintyget på nästa sida är ifyllt av legitimerad läkare 
• ansökan är undertecknad 

Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år. Ett tillstånd som gått ut kan inte 
förnyas eller förlängas. Du måste göra en ny ansökan som prövas utan hänsyn till 
tidigare beslut. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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Läkarintyg 
Sökandens namn 
 

Personnummer (12 siffror) 
 

Intygsuppgifterna baseras på 
 Besök av sökande  Journalanteckningar 
 Uppgifter lämnade av sökanden  Kontakt med anhörig 
 Telefonkontakt med sökanden  Personlig kännedom sedan år:.............................................  

Diagnos på svenska 
 

Diagnos gjordes år 
 

Beskriv rörelsehindret eller andra problem att förflytta sig som den sökande har: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Läkarens bedömning av sökandens gångförmåga på plan mark. 
Utan hjälpmedel: ..................................................... meter Med hjälpmedel: ....................................................... meter 
Går den sökande denna strecka utan paus?  

 Ja  Nej, den sökande tar  ...........................  stående pauser. 
Ange vilket hjälpmedel den sökande använder: 

 Käpp  Kryckkäpp  Rullstol  Rollator 
Annat hjälpmedel ..............................................................................................................................................................................  

Kör den sökande själv fordonet? Är sökanden värnlös? 
 Ja  Nej  Ja  Nej 

I de fall sökanden ej själv kör fordonet, kan han/hon efter nödvändig assistans utanför fordonet lämnas  
ensam medan föraren parkerar? 

 Ja  Nej. Ange varför ..........................................................................................................................  
Rörelsehindret beräknas bestå i sin nuvarande svårighetsgrad 

 mindre än 6 månader  6 månader – 1 år  1 – 2 år  mer än 2 år 

 

Läkares underskrift 
Namn Datum 

 
Namnförtydligande 
 

Telefonnummer 

 



  
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information till intygsskrivande läkare 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- 
och sjukvården m.m. ska följas. 

 frågan om rörelsehinder som beror av psykiatriskt tillstånd ska bedömningen 
grundas på ett läkarintyg utfärdat av en läkare med specialistkompetens i psykiatri. 

Vad är Parkeringstillstånd för rörelsehindrade?  

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande 
parkering. Tillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser 
utan innebär även förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är 
förbjuden. Vanligtvis även avgiftsbefrielse på parkeringsplatser.  

Vem kan få Parkeringstillstånd för rörelsehindrad?  
En person som har ett uttalat rörelsehinder och utpräglade gångsvårigheter, dvs. 
har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på 
ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd.  

För rörelsehindrad som inte själv kör fordon utfärdas parkeringstillstånd endast om 
särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt 
behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet.  

Exempel på vanlig praxis:  
• Blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få 

parkeringstillstånd.  

• Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av 
en toalett ger inte rätt till parkeringstillstånd.  

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