
Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Läs gärna hela vår information om 
behandling av personuppgifter på vår hemsida www.sotenas.se 

Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Utlåtande baseras på (Flera alternativ kan ges. Ange datum för undersökning, anteckningar, etc.) 

Datum 
Undersökning av sökanden vid besök ………………………….. 

Journalanteckningar ………………………….. 

Uppgifter från anhörig eller god man ………………………….. 

Annat, ange vad: __________________________________ 

Diagnos (på svenska) 
 

Huvuddiagnos och eventuella tilläggsdiagnoser. Ange även datum om möjligt. 

Funktionsnedsättning 
Beskriv den sökandes funktionsnedsättning utförligt utifrån den sökandes förmåga att förflytta sig och att färdas ned allmänna 
kommunikationer. Ange hur långt den sökande bedöms kunna gå utan vilopaus (antal meter). 

Funktionsnedsättningens förväntade varaktighet 

Mindre än tre månader Annan bedömning: __________ Varaktigt/tills vidare 

LÄKARUTLÅTANDE 
Ansökan om färdtjänst 

Datum 

…………………………… 
 

Utlåtandet kan utfärdas av läkare, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller annan med specialkompetens. 



Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Läs gärna hela vår information om 
behandling av personuppgifter på vår hemsida www.sotenas.se 

Hjälpmedel vid förflyttning 
Ange den sökandes behov av hjälpmedel vid förflyttningar 

Alltid Ofta Sällan Aldrig 

Ange typ av hjälpmedel: ___________________________________________________ 

Bedömer du att den sökande klarar att resa med allmänna kommunikationer? 

Ja Nej 

Motivera ställningstagandet 

Beskriv och motivera den sökandes särskilda behov i fordonet under färdtjänstresan 

Övrigt 

Utlåtandet utfärdat av 
Namn Telefon (även riktnummer) 

Tjänsteställe Ev. specialistkompetens 

Underskrift, intygsskrivare 
Namnteckning Ort och datum 



Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Läs gärna hela vår information om 
behandling av personuppgifter på vår hemsida www.sotenas.se 

Information till dig som utfärdar läkarutlåtande  
Färdtjänst är anpassad kollektivtrafik för personer som har svårt att resa med spårvagn eller buss på 
egen hand. En person kan beviljas färdtjänst om den har en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, 
som innebär att den inte alls eller med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand eller resa 
med allmänna kommunikationsmedel till normala reskostnader. Funktionsnedsättningen ska ha viss 
varaktighet för att personen ska kunna få färdtjänst. Färdtjänst ersätter inte obefintlig eller dåligt utbyggd 
kollektivtrafik. Resor till och från vården hänvisas till sjukresor, som Västra Götalandsregionen ansvarar 
för. 

Bedömning av ansökan om färdtjänst 
Läkarutlåtandet är av stor vikt vid bedömning av rätten till färdtjänst. Bedömningen görs av handläggare 
på omsorgsförvaltningen. För att bedömningen ska kunna göras så riktig som möjligt behöver vi ett 
medicinskt utlåtande som beskriver eventuella diagnoser och funktionsnedsättningar samt personens 
förmåga att förflytta sig själv och kunna resa med allmänna kommunikationsmedel. 

Så fungerar färdtjänst 
Liksom i den övriga kollektivtrafiken reser man tillsammans med andra. I stället för att resa med 
spårvagn, buss eller liknande reser man i anpassade fordon, exempelvis personbilar, rullstolsbilar och 
rullstolsbussar. 

Föraren hjälper till 
Föraren ska alltid hjälpa resenären i och ur bilen och hjälpa till med handbagage. Han eller hon ska även 
kontrollera legitimation på resenären samt hjälpa till att spänna fast säkerhetsbältet om resenären inte 
klarar av det själv. Föraren kan också hjälpa resenären att lasta in och ut hjälpmedel och hämta eller 
följa resenären från och till fastighetens entré. 

Medresenär och ledsagare 
Resenären har rätt att ta med sig en medresenär som sällskap på resan. Medresenären betalar och 
måste följa med under hela resan. Den som behöver mer hjälp än vad föraren kan tillgodose kan beviljas 
ledsagare. Ledsagare beviljas endast till den som har hjälpbehov under resans gång, och alltså inte vid 
behov av hjälp vid resmålet. Ledsagaren ordnas av resenären själv, och betalar ingen avgift. 

Har du frågor? 
Vid eventuella frågor eller funderingar kring läkarutlåtandet kontaktas kommunens färdtjänsthandläggare 
via Servicecenter på 0523 – 66 40 00 

Läkarutlåtandet skickas till: 

Färdtjänsthandläggare 
Sotenäs kommun 

456 80 KUNGSHAMN 
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