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Läkarutlåtande 
Färdtjänst 

Information till dig som skriver intyg hittar du på sida 2 

Sänds till: Tekniska sektionen, färdtjänst 
    Tranemo kommun 
    514 80 Tranemo 

Uppgifter om den sökande 
För- och efternamn Personnummer: 

Diagnos Sjukdomen uppstod: 

Uppgifter baseras på (kryssa i aktuella rutor) 

 Besök av sökande       Journalanteckningar        Uppgifter lämnade av sökande   
 Telefonkontakt med sökande    Kontakt med anhöriga    Personlig kännedom sedan:    

Hur länge bedöms funktionsnedsättningen bestå: 

 mindre än 6 månader     6 månader – 1 år     1 år – 3 år     mer än 3 år 

Funktionsnedsättning 
Gradera funktionsnedsättning om möjligt, exempelvis KOL-klassificering eller grad av synskada 

Hur långt bedömer du att den sökande kan gå? 

Beskriv den sökandes funktionsnedsättning och hur denna påverkar förmågan att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel 

Är patienten i behov av ledsagare? Om ja, beskriv hjälpbehovet (se information på sida 2) 

Använder den sökande hjälpmedel? 

 Ja. Vad?     

 Nej. Om nej, varför inte? 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

I och med att du undertecknar denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för 
Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 

    Plats för stämpel 
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Vad är färdtjänst? 
Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik, som är till för de med funktionshinder. För rätt till 
färdtjänst krävs att funktionsnedsättning, som inte är tillfällig, medför väsentliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst kan inte 
erhållas enbart på grund av att allmänna kommunikationer saknas. Inte heller enbart vid avsaknad 
av körkort. Färdtjänst är en persontransport från en punkt till en annan, inom kommunens 
färdtjänstområde. En färdtjänstresa är en resa av privat karaktär, exempelvis affären, frisören, 
vänner och anhöriga.  
 
Till dig som utfärdar läkarintyg 
Det är den behandlade läkaren som utfärdar det läkarintyg som är ett av de underlag som ligger till 
grund för bedömning. Graden av funktionshinder behöver framgå – både fysiska och/eller kognitiva, 
hur det påverkar den sökande att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel. 
 
Ledsagare  
Ledsagare beviljas till en sökande som behöver mer hjälp, utifrån sin funktionsnedsättning, under 
själva resan än chaufförerna kan ge. Chauffören hjälper resenären till och från ytterdörren och in och 
ur fordonet. Chauffören kan även hjälpa till med bältet och packa in/ut bagage (två kassar) och 
nödvändiga gånghjälpmedel.  
Enbart behov av hjälp på resmålet berättigar inte till att få ta med en ledsagare vid färdtjänstresa. 
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