LÄKARINTYG
till Ansökan om parkeringstillstånd
för rörelsehindrad
Se information på nästa sida innan intyget skrivs!

Uppgifter om den undersökte (var vänlig texta tydligt)
Namn

Personnummer

Diagnos
Beskriv sökandens tillstånd (om möjligt på svenska) och ange vari den nedsatta rörelseförmågan eller
funktionsnedsättningen består. Ange även om någon form av behandling eller rehabilitering pågår
eller är planerad.

Bedöm sökandens gångförmåga på plan mark: …………………………………meter
Sökanden är tvungen att använda
Käpp

Kryckkäpp

Rullstol

Rullator

Annat hjälpmedel

Hur långt kan den sökande gå med hjälpmedel? ……………………………….meter
Rörelsehindrets beräknade varaktighet:
< 6 mån
6 mån – 1 år
Kan sökanden köra fordonet själv?

1 – 2 år
Ja

2 – 3 år

> 3 år

Nej

Om sökanden inte är förare, kan han/hon efter nödvändig assistans lämnas ensam utanför fordonet
medan föraren parkerar?
Ja
Nej Om nej, varför?………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Läkarens underskrift
Datum
Namnförtydligande

Telefon

Läkarstämpel + ev. specialistkompetens

Adress

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

INFORMATION TILL INTYGSSKRIVANDE LÄKARE
om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH-kort )

•

Parkeringstillstånd kan utfärdas till 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.

•

För rörelsehindrad person som inte kör bil själv kan tillstånd utfärdas om särskilda skäl
föreligger. Exempel på sådana skäl kan vara svåra förlamningar eller balansrubbningar av
allvarligt slag.

•

Vid fall av psykiska problem, t ex fobier, som innebär att en person inte kan gå över öppna ytor
s k torgskräck, eller inte kan avlägsna sig från känd omgivning, exempelvis bilen, utfärdas
endast tillstånd om läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärdat ett intyg och då detta
intyg utförligt beskriver problemen och hur de påverkar gångförmågan.

•

Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd.

•

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

•

Specialistutlåtande kan krävas även i vissa andra fall.

•

Rörelsehindret ska alltid avse gångförmågan. Svårigheter att bära utgör inte grund för ett
parkeringstillstånd.

•

Svårigheter att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.

Läkarintyget ska vara komplett ifyllt. Om inte, måste läkarintyget returneras till er för kompletterande
uppgifter, vilket förlänger handläggningstiden.

Läkarintyget kan skickas till:

Lysekils kommun
Utvecklingsenheten
453 80 Lysekil

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se

