
Sakkunnigs kännedom om sökanden

Intyget utfärdat av

Personuppgi�er

Diagnoser

UTLÅTANDE AVSEENDE BEHOV AV FÄRDTJÄNST
Utfärdas av sakkunnig t. ex. läkare, sjuksköterska, 
arbetsterapeut eller sjukgymnast S. 1 (2)



N

-6 mån

: 
Skövde kommun
Trafik- och infrastrukturenheten 
541 83 SKÖVDE

6-12 mån Mer än 12 mån



Information till intygsskrivande sakkunnig (t.ex. läkare,
arbetsterapeut eller sjukgymnast)

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som är behovsprövad. Detta 
regleras i lagen om färdtjänst (SFS 1997:736). Som komplement till lagen har utfär-
dats riktlinjer och regler för färdtjänsten. För att få färdtjänst krävs att sökanden har 
ett funktionshinder med varaktighet över tre månader och till följd av detta har väsent-
liga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunika-
tioner. 

Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer. Det innebär att färd-
tjänstresor om möjligt samordnas så att flera personer reser tillsammans.

Färdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunikationer saknas, är 
dåligt utbyggda eller att tiderna inte passar. 

Rätt till färdtjänst kan inte grundas på bristande förmåga att framföra eget fordon.

Färdtjänst gäller inte för resor till sjukvården
För att åka till läkare eller sjukvårdande behandling åker man sjukresor. 
För att göra det behöver man inte ha färdtjänst. Sju kreseenheten i Mariestad lämnar 
ytterligare information, tel 010-47 32 100. 

Ledsagare 
Reshjälp får enbart de färdtjänstresenärer so m har behov av ett personligt stöd 
i samband med resan. Chaufförerna som kör färdtjänst hjälper resenären att 
komma från sin port, in och ut ur bilen, på och av med bältet samt hjälper till med 
hjälpmedel. Har resenären behov av ytterligare hjälp på färden kan den ansöka 
om ledsagare. Ledsagaren följer med utan kostnad. Alla färdtjänstresenärer kan 
mot betalning ta med sig en person som sällskap på resan. Den personen kallar 
vi medresenär. 

Utredning och beslut

Ansökningarna utreds och beslutas av en handläggare på Trafik- och 
infrastrukturenheten vid Skövde kommun. 

Information 

Vill du h a mer information ringer du till Trafik- och infrastrukturenheten v id Skövde 
kommun, tel 0500-49 80 00 (vxl). 
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