Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
För sökande folkbokförda i Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen kommer att behandla inlämnade
personuppgifter manuellt och i datoriserade register.
Behandlingen sker med stöd av 10 § e, personuppgiftslagen
(PUL) som rör arbetsuppgifter i samband med
myndighetsutövning.

Älmhults kommun

De uppgifter du lämnat kan komma att lämnas ut till
myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller
annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets
handläggning.

Tfn 0476-550 00
E-post tekniska@almhult.se

Tekniska förvaltningen, Gatuavdelningen
Box 500
343 23 Älmhult

Uppgifter som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrad har ett särskilt skydd enligt 7 kap 4 §
sekretesslagen. Skyddet innebär att rätten för andra att få
del av uppgifterna är starkt begränsad.

Förnyelse av tidigare P-tillstånd med serienummer …………………………………

Nytt tillstånd

Sökandens namn (den rörelsehindrade)

Personnummer

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Mobiltelefonnummer

Telefon dagtid

E-postadress

Observera att du endast ska markera ett alternativ.
Mitt körkort är giltigt till och med (datum) …………………………………..

Jag söker som förare
Jag söker som passagerare

Ange här varför ni anser er vara i behov av ett parkeringstillstånd

Jag ger mitt tillstånd att gatuavdelningens handläggare och förtroendeläkare vid behov får kontakta intygsskrivande
läkare för att få kompletterande upplysningar.
Om inte redan godkänt foto finns hos gatuavdelningen, medsänds ett välliknande (nytaget) fotografi.
Om kortet inte klistras fast var vänlig skriv sökandens personnummer på baksidan av fotografiet.
Sökandens namnteckning inom markerat område

Sökanden är ej skrivkunnig
Sökanden kan ej underteckna själv

Eventuellt ombuds namnteckning. När ombud undertecknar skall intyg som styrker behörighet bifogas.

Namnförtydligande
Gatuavdelningens uppgifter
Tillstånd bifalles (datum)

Tillstånd avslås (datum)

Komplettering begärd (datum)

Anteckningar

Postadress
Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Beslutsnummer

Handläggarens signatur

Besöksadress
Stortorget

Telefon
0476-550 00

E-postadress
tekniska@almhult.se

Internetadress
www.almhult.se

LÄKARINTYG
Läkare bör ta del av ”Information till intygsskrivande läkare”
innan läkarintyg lämnas
Intyg utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1981:25 (M) för hälso- och sjukvårdsperonalen
om avfattande av intyg m m. Intyg får aldrig avse person som är närstående till intygsutfärdaren.
Parkeringstillstånd kan ges till rörelsehindrad person som har sådana gångsvårigheter att hon eller han endast med
stor svårighet kan förflytta sig till och från fordonet inom rimligt gångavstånd.
Parkeringstillståndet berättigar till uppställning av fordon på reserverad plats för rörelsehindrad och på
parkeringsförbud meddelat genom lokal trafikföreskrift.

Sökande (den rörelsehindrade)
Namn

Personnummer

Intygsuppgifter baserade på (kryssa i aktuella rutor)
Besök av sökanden

Uppgifter lämnade av sökanden

Journalanteckningar

Telefonkontakt med sökanden

Kontakt med anhörig

Personlig kännedom sedan år ………….……

Beskriv rörelsehindret eller andra problem att förflytta sig som den sökande har. Skriv på svenska.

Beskriv kortfattat om hur ni har gjort den objektiva bedömningen gällande den sökandes gångförmåga.

Läkarens bedömning av sökandens gångförmåga på plan mark.
Ange i meter.

Kan sökanden köra fordonet själv?

Utan hjälpmedel

ange vilket hjälpmedel

meter
utan hjälpmedel
Handikappets beräknade varaktighet

med hjälpmedel

< 6 månader
6 månader - 1 år
> 2 år
bestående
I det fall den sökande ej själv kör fordonet ange om hon/han regelmässigt måste ha hjälp utanför fordonet
Ja
Beskrivning av behovet av hjälp

Nej

Läkarens namnteckning
Läkarens arbetsplats (till exempel sjukhus, vårdinrättning)

Telefon, direktnummer (även riktnummer)

Postadress

E-postadress

Ort och datum
Namnteckning

Postadress
Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Namnförtydligande

Besöksadress
Stortorget

Telefon
0476-550 00

E-postadress
tekniska@almhult.se

Internetadress
www.almhult.se

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Tillståndet är ett undantag från gällande parkeringsregler för personer med väsentliga
gångsvårigheter. Parkeringstillståndet gäller i hela landet samt i de flesta europeiska
länder. Tillstånd utfärdas inte för kortvarigare rörelsehinder (mindre än 6 månader).
Vem kan erhålla parkeringstillstånd?
 Du kan få tillstånd om du har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan en parkeringsplats och de vanligaste målpunkterna. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand grundas på förmågan att förflytta
dig till fots med eventuella hjälpmedel.
 För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall. Det krävs då att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel om du har
allvarlig balansrubbning eller yrsel. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en
passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Att
passageraren är rullstolsburen utgör således inte automatiskt skäl att få ett
parkeringstillstånd.
 Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar gångförmågan nämnvärt. Intyg ska läkare med
specialistkompetens i psykiatri utfärda och utförligt beskriva problemen och hur de
påverkar gångförmågan.
 Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande från en läkare.
Du kan inte få parkeringstillstånd om:







Du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå.
Du har nedsatt syn, men inte har något rörelsehinder.
Du har tarm- och magproblem som medför akut behov av toalett.
Du har svårigheter att ta dig i och ur bilen.
Du har svårigheter att bära.
Du har rörelsehinder av kortvarigt slag.

Postadress
Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Besöksadress
Stortorget

Telefon
0476-550 00

E-postadress
tekniska@almhult.se

Internetadress
www.almhult.se

Ansökan och handläggning
Du ska lämna in din ansökan hos den kommun där du är folkbokförd. Det är viktigt att
sida 1 är ifylld och att du har skrivit under med din namnteckning, datum och ort på bilagan. Till detta bifogar du ett läkarintyg (sida 2 i ansökan) samt ett foto i passformat.
Din ansökan skickar du till:
Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT
Dina ansökningshandlingar utgör ett beslutsunderlag och kommer att arkiveras hos
kommunen. Handlingarna skyddas av aktuell lagstiftning gällande sekretess.
Gatuchefen på tekniska förvaltningen i Älmhults kommun beslutar i ärendet.
I normalfallet är handläggningstiden 4 veckor.
Förlängning av tillstånd
Ett tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt. Du behöver lämna in en ny ansökan.
Det räcker oftast med att du fyller i sida 1 av ansökningsblanketten samt skriver under
bilagan med din namnteckning, ort och datum. Är läkarintyget äldre än 10 år eller det har
skett någon förändring i ditt hälsotillstånd sedan förra ansökningstillfället krävs det ett nytt
läkarintyg.
Du behöver inte skicka med något nytt foto om du inte vill, då fotot från ditt förra tillstånd
finns sparat.
Din ansökan skickar du till:
Älmhults kommun
Tekniska förvaltningen
Box 500
343 23 ÄLMHULT
Vill du ha ytterligare information eller svar på frågor kontakta:
Hanna Holm
Gatuchef
tfn 0476- 553 36
e-post hanna.holm@almhult.se

Postadress
Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Besöksadress
Stortorget

Anette Andersson
Assistent
tfn 0476-551 60
e-post anette.andersson@almhult.se

Telefon
0476-550 00

E-postadress
tekniska@almhult.se

Internetadress
www.almhult.se

