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Läkarutlåtande  
Riksfärdtjänst 
 
Information till dig som skriver intyg hittar du på sida 2 
 
Sänds till: Tekniska sektionen, riksfärdtjänst 
                   Tranemo kommun 
                   514 80 Tranemo 
                    

Uppgifter om den sökande 
Sökandes för- och efternamn Personnummer 

            
Diagnos Sjukdomen uppstod: 

            
Uppgifterna 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 
Hur påverkar funktionsnedsättningen förmågan att resa självständigt med allmänna kommunikationer (tåg, buss, flyg) 

      
 
 
 
 
Resor med riksfärdtjänst beviljas i första hand med anpassade allmänna kommunikationer, i andra hand tillsammans med ledsagare. Finns det några medicinska 
skäl som hindrar personen från att resa med anpassade allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare? 

      
 
 
 
 
Måste sökande använda sig av hjälpmedel vid förflyttning: Om ja, vilken typ av hjälpmedel: 

 Ja     Nej       

 

Underskrift 
Underskrift och datum Namnförtydligan 

            

Läkarens befattning Telefon 

            

 
I och med att du sänder in 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 riksfärdtjänst? 
Riksfärdtjänst är resor som går utanför Tranemo kommuns färdtjänstområde men inom Sverige. Det kan 
vara att sökande måste resa med ett dyrare färdsätt än andra utan funktionsnedsättning eller att han 
eller hon måste ha någon med sig för att klara av resan. En sökande som har ett stort och varaktigt 
funktionshinder som medför att han eller hon inte kan resa till normala reskostnader kan ansöka om 
riksfärdtjänst.  
 
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 resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 
Ledsagare  
För rätt till ledsagare ska kravet vara att sökande inte klarar av att resa på egen hand med den service 
som, utan kostnad, ges av trafikföretag, den regionala trafikmyndigheten eller föraren.  
Av lagen framgår det att ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till exempelvis vistelsen vid 
resmålet.  
 
 
 
 
Har ni frågor, funderingar eller synpunkter är ni alltid välkomna att höra av er till kommunens 
färdtjänsthandläggare genom kommunens växel 0325- 57 60 00 eller kommun@tranemo.se 
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