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Grundreglerna för parkeringstillstånd
för rörelsehindrade (PRH) ges i Vägtra-
fikkungörelsen, som kompletterats med
Vägverkets föreskrifter. Som framgår
av namnet gäller PRH endast rörelse-
hinder. Detta kan vara av tre slag:

A. Nedsatt motorisk rörelseförmåga,
vilket innebär skada eller sjukdom som
gör det svårt att förflytta sig och som
ofta är lätt att konstatera. Typiska fall är
förlamningar, svårare artros, reumatis-
ka sjukdomar samt smärttillstånd av all-
varligare art. Tillstånd där måttlig mo-
tion rekommenderas, t ex fibromyalgi,
berättigar inte till PRH.

B. Andra medicinska skälär sjukdo-
mar som berör andning och cirkulation.
Typiska fall är grav angina pectoris, in-
kompensation, claudicato intermittens,
svårare obstruktiv lungsjukdom samt
andra svårare kroniska lungsjukdomar
med respiratorisk insufficiens. Rörelse-
hindret är här en indirekt följd av sjuk-
domen. Begränsningen av gångsträck-
an skall värderas på samma sätt som vid
ett motoriskt bortfall.

C. Psykiska problem, där de vanli-
gaste är fobier som innebär att en person
inte kan gå över öppna ytor (torg-
skräck), eller inte kan avlägsna sig för

långt från en känd omgivning, t ex bi-
len. I sådana fall skall läkarintyget skri-
vas av specialistkompetent psykiater.

Vad krävs av läkarintyget?
I läkarintyget skall anges hur långt

den sökande kan gå (förflytta sig) på
plan mark, vilka problem som uppstår
och vilka hjälpmedel som behövs. För
bedömningen används fortfarande den
något schabloniserade gångsträckan
200 meter som gräns för tilldelning.

Med i handläggningen finns inte säl-
lan en konsultläkare, men i mindre
kommuner fattas beslutet av handlägga-
re utan medicinsk utbildning.

I kommunerna klagar man ibland på
att läkarintygen inte tar ställning och gör
en objektiv bedömning utan endast
anger vad den sökande uppger. Enligt
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
1981:25) skall uttalandena i ett intyg
vara så fullständiga och otvetydiga som
möjligt. De bör göra det möjligt för mot-
tagaren att själv bilda sig en uppfattning
om förhållandena, och det är viktigt att
det tydligt framgår vad som är utfråga-
rens egna uttalanden och vilka uppgifter
som härrör från andra personer.

Vem kan inte få tillstånd?
Enbart svårigheter att ta sig i och ur

bil berättigar inte till PRH. Eftersom
tillståndet endast avser rörelsehinder
för förflyttning ger inte svårigheter att
bära rätt till PRH. Detsamma gäller
personer som har problem med inkonti-
nens eller hastigt behöver besöka toa-
lett. Inte heller mindre väl fungerande
stomi berättigar till PRH.

Skulle en nödsituation uppstå för en
person som inte har PRH kan man emel-
lertid slippa betala parkeringsböterna
efter beslut av polis eller domstol (en-
ligt lagen 1976:206 om felparkerings-
avgift) utifrån de allmänna straffrättsli-
ga principerna om ansvarsfrihet bland
annat på grund av nöd (jämför rättsfall
50 i »Rättsfall från hovrätterna 1980»).

Sällsynt för passagerare
För den som inte kör bil själv är möj-

ligheten att få PRH ytterst liten. Till-
stånd kan dock ges om rörelsehindret,
eventuellt i kombination med andra
problem, medför att den sökande inte
kan klara sig på egen hand utanför for-
donet (medan föraren parkerar bilen)
utan behöver stöd, hjälp eller kanske

bara närvaro av annan person, dvs i re-
gel bilens förare. Det kan gälla vid svå-
ra förlamningar, balansrubbningar av
allvarligt slag, vid svår motorisk och
psykisk oro m m. De ärenden som över-
klagats till Vägverket, som här är högsta
instans, har bedömts utifrån en värnlös-
hetsprincip.

Även utan PRH kan ofta en sjuk el-
ler rörelsehindrad bli körd till eller häm-
tad vid en plats nära målet, eftersom
man i sådana fall enligt vägtrafikkungö-
relsen får stanna och parkera ett fordon
där det enligt lokal trafikföreskrift är
stopp- och parkeringsförbud. Denna re-
gel ger ofta passageraren möjlighet att
komma närmare målet än vad som är til-
låtet med ett PRH, eftersom ett sådant
inte ger rätt att stanna där stoppförbud
gäller.

Var gäller PRH?
Förutom för rätten att parkera på

särskilt markerade platser i den egna
kommunen gäller PRH i de flesta fall i
hela landet och genom EU-medlemska-
pet i hela Europa. För de flesta kommu-
ner innebär beviljat PRH också att des-
sa platser är avgiftsbefriade. Årsskiftet
1997/98 hade dock sex kommuner av-
giftsbelagda handikapparkeringsplat-
ser. Det är inte självklart att samma reg-
ler gäller på annan mark, till exempel i
parkeringshus.

PRH beviljas i allmänhet för tre år
men kan ges för kortare tid. Rörelse-
handikappet skall dock inte vara kortva-
rigt (under sex månader), då får proble-
men lösas på annat sätt.

PRH ger också rätt att upp till tre tim-
mar parkera på allmän väg där det råder
parkeringsförbud eller där parkering är
tillåten kortare tid än tre timmar. På
plats där parkering är begränsad till
mellan tre och 24 timmar ger PRH rätt
att stå i 24 timmar.

Handbok finns
I november 1996 utgav Svenska

kommunförbundet skriften »Handbok
om parkeringstillstånd för rörelsehind-
rade», som ger den information läkare
behöver för att på ett riktigt sätt göra
den bedömning som ligger till grund för
PRH samt den nya blanketten (kombi-
nerad ansökan och intyg). Skriften kan
beställas från Kommentus förlag (tel
08-709 59 90, fax 08-19 24 10. Pris 175
kr). •
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Det finns stora skillnader
mellan olika kommuner i
tillämpningen av reglerna för
parkeringstillstånd för rörelse-
hindrade (PRH). Framför allt i
storstäderna har en alltför libe-
ral tilldelning inneburit att de
som verkligen har stort behov
av en nära parkering inte hittat
lediga handikapparkeringsru-
tor. Brister i läkarintygen visar
att det behövs tydligare infor-
mation.


