ANSÖKAN
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Läkarintyg ska alltid skickas med vid förstagångsansökan eller efter begäran från handläggare.
För parkeringstillståndet krävs ett välliknande passfoto och namnteckning, se bilaga till ANSÖKAN.
Ansökan behandlas i turordning. OBS! Glöm inte underskrift på baksidan.

Jag ansöker för första gången
Mitt nuvarande tillstånd har sista giltighetsdatum …………………………………………….
Sökandes personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

E-post

Behov av tolk
Vilket språk?

Adress, postnummer, postort
Telefon

Ja

Nej

OBS! Välj endast ett alternativ – förare eller passagerare.

Ansökan avser:

Jag söker tillstånd som förare / Jag kör själv fordonet
Jag söker tillstånd som passagerare / Jag kör inte själv fordonet
Beskriv din funktionsnedsättning
Beskriv med egna ord din förmåga/svårighet att förflytta dig med ev. hjälpmedel.

Vilket gånghjälpmedel använder du?
Om du inte använder gånghjälpmedel, beskriv varför.

Hur många meter kan du maximalt förflytta dig på plan mark (inklusive vilopauser)?
Med gånghjälpmedel: ___________ meter.

Utan gånghjälpmedel: ___________ meter.

Antal vilopauser för att uppnå maximal gångsträcka:
Ingen

1

2

3

4

5

Mer än 5

Om du söker tillstånd som passagerare – Kan du efter nödvändig hjälp utanför fordonet
lämnas ensam sittande (på t ex stol el. rollator) eller stående vid resmålet/entrén under
tiden föraren parkerar på en vanlig parkeringsplats?
Ja
Nej – Beskriv varför du inte klarar att vänta ensam utan hjälp av någon:

Övriga upplysningar

Bifogade handlingar med ansökan
Läkarintyg

Läkarintyg skickas in separat

Ett välliknande passfoto

Annat: ……………………...

Om tidigare inskickat foto är äldre än 5 år för barn och ungdom upp till 18 år eller äldre än 10 år för
vuxen så ska ett nytt foto bifogas.

Jag lämnar mitt medgivande till att uppgifter får inhämtas från nedanstående, om det är
av betydelse för utredningen av parkeringstillstånd, genom att kryssa i respektive ruta nedan:
Uppgifter får inhämtas från alla nedanstående alternativ
Sjukvården

Personal inom kommunens välfärdsförvaltning (t ex hemtjänst)

Anhörig/Behjälplig

God man/Förvaltare

Ev. färdtjänst- eller riksfärdtjänstutredning

Vilket språk?
Alla personhandlingar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade är sekretesskyddade.
Personuppgifterna sparas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Mer information om hur vi hanterar
personuppgifter finns på www.ornskoldsvik.se/gdpr.
Underskrift
Ort

Datum

Sökandens underskrift

Behjälplig vid ansökan (namn, tfn, relation/tjänstetitel)

Ev. vårdnadshavare/förvaltares underskrift, tfn Ev. god man/anhörigs underskrift, tfn

Ansökan skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten, PRH
891 88 Örnsköldsvik

INFORMATION OM
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?
Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän
plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder.
Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder
samt på platser där parkering är förbjuden.
Vem kan få parkeringstillstånd?
För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska sökandes rörelsehinder vara varaktigt (minst
6 månader) och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Vid bedömning
av förflyttningsförmåga förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Samtliga
funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel tas med i
bedömningen. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är
i sig inte skäl för att beviljas ett tillstånd.
Förare eller passagerare?
Du kan söka om parkeringstillstånd som antingen förare eller passagerare. Har du fått tillstånd
som förare får det endast användas när du själv kör bilen. Endast i undantagsfall kan tillstånd
utfärdas till passagerare. Om du har fått tillståndet som passagerare får det endast användas
när du själv är med i bilen. Vid missbruk kan tillståndet återkallas.





För att beviljas tillstånd som förare ska sökande uppfylla ett kriterium:
Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan
förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan
ska anges i antal meter. Svårigheterna ska även vara stadigvarande.
För att beviljas tillstånd som passagerare ska sökande uppfylla två kriterier:
Den sökande ska ha ett så omfattande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam
sittande eller stående vid resmålet för att invänta föraren under tiden föraren parkerar
fordonet på en vanlig parkeringsplats.
Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan
förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan
ska anges i antal meter. Svårigheterna ska även vara stadigvarande.

Lämna och hämta passagerare utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade
I trafikförordningen (11 kap. 9 § punkt 7) finns ett allmänt undantag som innebär att man vid
transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att
parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta möjliggör på– och avstigning mycket nära
målpunkten. Föraren kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen och till entrén och där
hitta en lämplig sittplats. Passageraren kan sedan sitta och vänta medan föraren parkerar
fordonet på en vanlig parkeringsplats. Detta är en möjlighet för alla, till exempel om sökande
inte uppfyller kriterierna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd. I
Örnsköldsvik görs ansökan hos handläggare på Trafikenheten. Ansökningsblankett kan
hämtas på kommunens hemsida: ornskoldsvik.se eller beställas via kommunens kontaktcenter
på telefon 0660-880 00 eller via e-post prh@ornskoldsvik.se. Ansökan kan även göras via etjänst: ornskoldsvik.e-tjansteportalen.se.

Läkarintyg vid ansökan
Läkarintyg för parkeringstillstånd ska alltid skickas med vid förstagångsansökan. Förnyad
ansökan kompletteras med nytt läkarintyg efter begäran från handläggare. I vissa fall kan
specialistutlåtande eller gångtest krävas.
Ytterligare information
Ytterligare upplysningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade återfinns på kommunens
hemsida www.ornskoldsvik.se. Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du i
13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2009:73) och allmänna råd. Kommunens handläggare för PRH kan kontaktas på telefon 0660886 79 (telefontid; måndag – torsdag, kl 08:15–09:30) eller via e-post prh@ornskoldsvik.se.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
angående parkeringstillstånd för rörelsehindrande
Kan jag söka parkeringstillstånd både som förare och passagerare?
Nej, du kan inte söka både som förare och som passagerare. Du ska söka som förare om du
själv kör fordonet och som passagerare om du inte kör fordonet själv. Tillståndet handläggs
utifrån olika kriterier. Den som blir beviljad tillstånd som förare får endast använda tillståndet
när hen själv kör fordonet, och den som är passagerare endast när hen åker med i bilen.
Varför måste jag lämna in fler intyg, jag blir ju inte bättre, bara sämre?
Vid bedömning om ett parkeringstillstånd ska utfärdas ska handläggningen utgå från aktuellt
rörelsehinder. Det kan till exempel tillkomma nya sjukdomar som försämrar ditt
rörelsehinder, och man kan också opereras, genomgå behandling eller rehabiliteras från
sjukdomar som ändrar rörelsehindrets begränsning.
Vad ska ett läkarintyg innehålla?
Ett läkarintyg ska beskriva det aktuella rörelsehindret utförligt på svenska. Det ska framgå hur
långt du kan gå i antal meter, med och utan hjälpmedel inklusive kortare vilopauser, samt
rörelsehindrets beräknade varaktighet. Om intyget gäller för en passagerare ska det anges om
sökande klarar att ensam invänta föraren vid resmålet under tiden föraren parkerar på vanlig
parkeringsplats. Om sökande har ett omfattande tillsynsbehov och inte kan lämnas ensam ska
det tydligt framgå i intyget.
Varför får vi inte använda parkeringstillståndet när min hustru/make/barn kör
fordonet om jag har tillstånd som förare och jag inte orkar köra vissa dagar?
Parkeringstillståndet är en personlig värdehandling, vilket innebär att det endast gäller och får
användas när den som blivit beviljad tillstånd som förare kör fordonet själv, för att underlätta
att man kommer närmare sitt resmål. Om tillståndet används av en annan person än den som
det är utställt för kan tillståndsinnehavaren bli kontaktad och tillståndet kan återkallas.
Vad gör jag om mitt tillstånd tappas bort eller blir stulet?
Ett tillstånd bör alltid förvaras som en värdehandling. Du har själv ansvar för att tillståndet
inte hamnar i orätta händer. Skulle detta trots allt hända ändå skall en polisanmälan göras och
en kopia på denna skall skickas in till kommunen tillsammans med en ansökan innan vi kan
utfärda ett nytt tillstånd. När polisanmälan inkommer till kommunen spärras tillståndet och
hamnar på en spärrlista som sedan skickas ut till Polis och parkeringsvakter.

Bilaga till ANSÖKAN
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ort och datum

Plats för foto

Plats för
sökandes foto

Sökandes namnteckning skrivs på den streckade linjen ovan

Upplysningar
För att ett parkeringstillstånd ska kunna utfärdas behövs:
• Ett välliknande foto i passformat
• Sökandes underskrift
Markera rutan nedan om den sökande inte kan skriva sitt namn
Kan ej underteckna
För barn upp till 18 år kan vårdnadshavare underteckna.
Fotot med namnunderskrift kan lämnas in tillsammans med ansökan eller då tillståndet
beviljats. Skriv sökandes personnummer på baksidan av fotot. Fäst fotot på anvisad plats.
Uppgifterna i denna bilaga kan komma att lämnas ut till korttillverkaren.

Du som tidigare lämnat in ett foto för parkeringstillstånd i Örnsköldsviks kommun
• För barn och ungdom upp till 18 år är giltighetstiden för ett foto 5 år.
• För vuxen över 18 år är giltighetstiden för ett foto 10 år.
Bifoga ett nytt foto i passformat om det tidigare inlämnade fotot inte längre är giltigt.

