
Läkarutlåtande angående ansökan om riksfärdtjänst

Sökande

Beskrivning av funktionsnedsättning

Diagnoser (på svenska)

Namn Personnummer

Adress Postadress

Huvuddiagnos Debuterade år

Hur länge bedöms funktionsnedsättningen bestå?

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

Övriga diagnoser

0-6 månader Mer än 6 månader

 Ja Nej

Beskriv funktionsnedsättningen

Hur påverkar funktionsnedsättningen förmågan att resa självständigt med allmänna 
kommunikationer, tåg, flyg, buss?

Resor med riksfärdtjänst beviljas i första hand till resor med anpassade allmänna kommunikationer  
tillsammans med ledsagare. Finns det några medicinska skäl som hindrar personen från att resa 
kollektivt med ledsagare?
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Utlåtandet är utfärdat av läkare

Sänd utlåtandet till

Namn Tjänsteställe

Telefonnummer

Adress Postadress

Namnteckning Ort och datum

Postadress Telefon växel Bankgiro Hemsida
SE-871 80 Härnösand 0611-34 80 00 5576-5218 www.harnosand.se

Besöksadress Fax Organisationsnr E-post
Brunnshusgatan 4 0611-34 81 65 212000-2403 trafikenheten@harnosand.se

Har du frågor?
Kontakta handläggare på Samhällsförvaltningen Trafik 
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: trafikenheten@harnosand.se

Information till dig som skriver läkarutlåtande 
Riksfärdtjänst är resor som går utanför färdtjänstområdet men inom Sverige. Resan ska gälla rekreation eller 
fritidverksamhet 
Riksfärdtjänst kan beviljas till personer som på grund av sin funktionsnedsättning har ökade kostnader för 
resor. 

Färdsätt 
Ett tillstånd för riksfärdtjänst får enligt lagen om riksfärdtjänst förenas med föreskrifter om färdsätt. Med färd-
sätt menas vilket färdmedel som får användas. 

Tillstånd kan beviljas för resa med
• tåg eller buss med ledsagare
• flyg med eller utan ledsagare
• färdtjänstfordon (personbil eller rullstolsbil) med eller utan ledsagare.

Med hänsyn till resenärens svårigheter att resa beviljas tillstånd på det sätt som ger lägst kostnad för trafik-
kontoret. Det innebär att resan i första hand sker med kollektiva färdmedel och att det mer sällan blir aktuellt 
med färdtjänstfordon. 

Ledsagare 
Ledsagare kan beviljas om resenären behöver mer hjälp än den som trafikföretagen ger, samt om resenären 
behöver hjälp under själva resan.

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

https://www.harnosand.se/gdpr
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