1 (2)

Läkarintyg
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Intyg ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården.

Sökande
Namn

Personnummer

Uppgifter baseras på
Kryssa i aktuella rutor

☐ Besök av sökanden
☐ Journalanteckningar
☐ Uppgifter lämnade av sökande

☐ Kontakt med anhöriga
☐ Telefonkontakt med sökande
☐ Personlig kännedom sedan år

Diagnos och beskrivning av funktionsnedsättningen
Skriv på svenska

Din bedömning av sökandes gångförmåga på plan mark. Ange i meter

Går den sökande denna sträcka utan paus?

Utan hjälpmedel

☐ JA ☐ NEJ den sökande tar

Med hjälpmedel

stående pauser

Är den sökande tvungen att använda

☐ Käpp/kryckkäpp

☐ Rollator

☐ Rullstol

☐ Annat hjälpmedel

☐ 1 år - 2 år

☐ Mer än 2 år

Rörelsehindret beräknas bestå i sin nuvarande svårighetsgrad under

☐ Mindre än 6 mån

☐ 6 mån - 1 år

Förare eller passagerare
Kan den sökande köra fordonet själv?

☐ JA

☐ Nej

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

☐ JA

☐ NEJ

Om NEJ, beskriv varför
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Läkares namnteckning
Namnteckning och namnförtydligande

Eventuell specialistkompetens

Arbetsplats ( ex sjukhus, vårdcentral )

Telefon, direktnummer ( även riktnummer )

Adress

Postadress

Ort och datum

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Stationsvägen 10

Telefon/fax
0302-52 10 00
0302-52 16 01 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
stod-och-omsorg@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239

2 (2)

BILAGA - Information om personuppgiftsbehandling
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss
information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.
Avser behandlingen: Ärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Personuppgiftsansvarig
Individnämnden
Telefonnummer: 0302 – 52 10 00
E-post: kommun@lerum.se
Dataskyddsombud
Madeleine Arvidsson Wäli
Telefonnummer: 031 – 350 00 00
E-post: madeleine.arvidsson.wali@grkom.se
Ändamål med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att kunna handlägga parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Uppgifterna kommer i
tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.
Rättslig grund för behandlingen
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig som ett led i myndighetsutövningen.
Mottagare av personuppgifter
Kommunens handläggare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan
bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.
De registrerades rättigheter
Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i
tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända
mot vissa behandlingar. Läs mer på datainspektionen.se
Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, kön och funktionsnedsättning.
Lagringstid
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller
arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.
Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina
uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.
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Övriga upplysningar
Uppgifterna samlas in från de registrerade, medicinskt sakkunnig och i förkommande fall även Skattemyndighetens
folkbokföringsregister.

