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Postadress Besöksadress Telefon E-post 

Kontaktcenter prh Södergatan 20 08-591 260 00 prh@sigtuna.se 

195 85  MÄRSTA   Uppdaterad 2018-11-02 

Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad                        rörelsehindrade        folkbokförd inom Sigtuna 

kommun 

 
 

För att ansökan skall kunna behandlas fordras att leg läkare fyllt i sidan 3 samt att ett nytaget, välliknande 

foto i passfotoformat med ljus bakgrund bifogas. Om ni tidigare haft parkeringstillstånd i annan kommun, 

var vänlig och bifoga kopia av tillståndet. Ofullständigt ifylld blankett returneras, vilket gör att 

handläggningstiden förlängs. 

 

  Jag har haft parkeringstillstånd tidigare.  I ……………………….…………… kommun. 
 

  Jag har aldrig haft parkeringstillstånd tidigare. 

  

1.  Sökande (alltid den rörelsehindrade) Punkterna 1 - 3 kommer att databehandlas (se sida 4) 

Efternamn                                                           Förnamn (Tilltalsnamn) Personnummer 

 

Bostadsadress 

 

Postadress 

Telefon bostaden Mobiltelefon 

 
Kön      

            Kvinna                  Man 

E-post 

 

2. Jag söker som förare   Jag söker som passagerare    (du kan endast kryssa ett val) 

 

3. Foto och namnteckning som skall överföras på tillståndet. 

 

             Sökandes namnteckning (i mitten av rutan) 

             

              Plats för foto 

 

                                                                   ------------------------------------------------------------- 

 

                                                   

                   

    

 

 

 

4. Jag ger mitt tillstånd till att anlitad konsultläkare och kommunens handläggare vid behov får 

kontakta intygsskrivande läkare för kompletterande upplysningar. 
 

 

  
…...................                                 ………………………………………………………………………... 
Datum Sökandes/vårdnadshavares/ombuds underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Plats för foto 
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5. Sökandes egen beskrivning av orsakerna till gångsvårigheterna (t ex artros, KOL, cancer) 
 

Gångsvårigheterna beror på…………………………………………………………………………….. 

 

Jag kan gå …………………meter utan paus, med de gånghjälpmedel jag normalt använder på plan mark 

 

          utan svårighet                     med viss svårighet                     med stor svårighet  

                                            
 

 

6.  Sökandes egen beskrivning av hur handikappet/sjukdomen påverkar gångförmågan: 

 
…………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

…………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
7. Använder du något gånghjälpmedel? Ange i så fall vilket. 

 
 

 

 

9. Om du söker som passagerare. Kan du vänta ensam sittandes vid målpunkt, medan föraren 

parkerar bilen? 

       

     Ja                          Nej          

 
Om nej, varför? 

 
………………………........................................................................................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………........                                                           
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Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
Upplysningar till vederbörande läkare. Ytterligare information lämnas av Stadsbyggnadskontoret. 
a) 
Parkeringstillstånd kan meddelas gravt 

rörelsehindrad person som anses lida av 

sådana utpräglade gångsvårigheter, att 

denne svårligen kan förflytta sig till och 

från fordon inom rimligt gångavstånd från 

parkeringsplats. 

 

b) 
För rörelsehindrad som inte själv kör bil kan 

parkeringstillstånd utfärdas endast om 

särskilda skäl föreligger. Förutom 

rörelsehinder gäller dessutom att 

tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara 

omfattande. Passageraren skall inte ensam 

kunna invänta föraren under tiden denne 

parkerar fordonet. 

Passageraren skall vara värnlös. 

c) 
Vid fall av psykiska problem, 

 t ex fobier såsom torgskräck, eller om sökanden inte kan 

avlägsna sig från känd omgivning, t ex bilen, utfärdas till-
stånd endast om läkare med specialistkompetens i psykiatri 

utfärdar ett intyg som utförligt beskriver problemen och 

hur de påverkar gångförmågan. 

 

Uppgift om den undersökte (vänligen, skriv tydligt) 
Uppgifter baserade på (kryssa i aktuella rutor) 

□ Besök av sökanden    □ Uppgifter lämnade av sökanden  □ Journalanteckningar 

□ Kontakt med anhörig  □ Telefonkontakt med sökanden    □ Personlig kännedom sedan ______________ 

Efternamn, tilltalsnamn Personnummer 

 
Diagnos 

Utförlig beskrivning av rörelsehindrets karaktär och omfattning med hänsyn till sökandens möjligheter att gå.                    

(Uttrycks med svenska begrepp) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Hur långt kan den sökande gå på plan mark, med hjälpmedel och utan paus 

 

…………….meter                                      Eventuellt gånghjälpmedel…………………………………………………. 
Handikappets beräknade varaktighet 

< 6 mån          6 mån-1 år          1 - 2 år          2 år – 3 år          mer än 3 år/bestående 

I de fall den sökande ej själv kör fordonet, kan han/hon efter nödvändig assistans lämnas sittandes ensam medan föraren 

parkerar? 

  Ja   Nej 
 

Om nej, varför? ……….…………………………………………………………………………………………………… 

I det fall sökande kör själv, bedömer du att Transportstyrelsens krav för körkortsinnehav har uppfyllts? 

  Ja                                Nej 

 

……………………………………….…   

Ort och datum 

  

……………………………………….….  ……………………………………………... 

Underskrift av leg läkare  Namnförtydligande 

 

..…….……………………………………  ……………………………………………… 

Adress  Telefon
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Allmänna upplysningar 

 

 Vid beviljande av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer uppgifterna på 

punkterna 1-3 i denna blankett databehandlas och lagras i ett system som används för att 

tillverka parkeringstillståndet. Detta är ett system som endast berörda handläggare har 

tillgång till. Kopia på den information som lagras skickas till sökande tillsammans med 

beslutet för beviljat parkeringstillstånd.  

 

 När du skickar in detta formulär och ditt läkarintyg delar du med dig av personuppgifter. 

För mer information om hur Sigtuna kommun hanterar personuppgifter besök 

kommunens hemsida eller kontakta dataskyddsombudet via kommunens växel 08-

591 260 00. 

 

 Systemet med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns för att underlätta  

     för personer med utpräglade gångsvårigheter att parkera närmare färdmålet.  

För rörelsehindrad som inte kör bil själv utfärdas parkeringstillstånd  

endast om särskilda skäl finns. 

 

 Tillståndet gäller på 

- parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade 

- gata, väg eller dylikt, där vägmärke anger att det är förbud att parkera,  

 dock längst tre timmar 

 

 Tillståndet gäller inte 

- på privat mark eller i garage, om inte ägare medgivit det 

- där det är förbjudet att stanna 

- på platser för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats, vändplats 

 

 Mer information om giltighet och regler lämnas tillsammans med det 

 beviljade tillståndet. 

 

 Den som kör en rörelsehindrad person får, utan tillstånd, stanna där vägmärke 

visar att det är förbud att parkera eller förbud att stanna och parkera,  

för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför fordonet.  

Föraren måste vara uppmärksam så att fordonet inte hindrar andra eller orsakar 

trafikfara. Man får inte stanna längre än vad som är absolut nödvändigt. 

 

 Ansökan görs i den kommun där sökanden är folkbokförd. 

 

 Beslut kan komma att förmedlas med förenklad delgivning. 
 
 

http://www.sigtuna.se/

