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Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst 

Inom Umeå kommun är det ca 4000 personer som är beviljade färdtjänst. Kommunen 

handlägger årligen ca 1900 färdtjänstärenden, drygt 400 av dem gäller riksfärdtjänst. 

För att bli beviljad färdtjänst ska brukaren ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen 

hand. Svårigheterna ska vara i minst tre månader. Rätten till färdtjänst är densamma i hela 

Sverige och regleras i färdtjänstlagen, utöver det finns det regionala och lokala 

kompletterande regler. Därmed skiljer det sig åt beroende på vilken kommun den sökande 

tillhör. Enligt färdtjänstlagen ska frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande 

är folkbokförd.  

Idag kräver Umeå kommun att en ansökan om färdtjänst ska kompletteras med ett 

medicinskt utlåtande vilket sker i primärvården på hälsocentralen. Utlåtandet kan skrivas av 

läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller kurator. Intyg för färdtjänst är ett av intygen som 

inte är subventionerade och kostar 1 250kr. Detta är en hög avgift för den sökande, särskilt 

med tanke på att tillståndet är tidsbegränsat och måste förnyas efter en viss tid. Utöver detta 

innebär det extra arbetsuppgifter för primärvården som skulle kunna utföras av kommunen. 

I Härnösand finns det inget krav på läkarintyg. Istället sker det en individuell prövning och 

ibland kan läkarintyg behövas som ett komplement till utredningen. Samma gäller i 12 av 14 

kommuner i Norrbotten, om utredningen gällande färdtjänst kräver, kompletteras det i 

efterhand med ett medicinskt utlåtande.  

Vi vill att kommunen utreder om kravet på läkarintyg kan avskaffas och istället låta 

kommunens egna myndighetsutövning göra bedömningen. Det är vår absoluta uppfattning 

att en ansökan om färdtjänst inte görs av den som inte behöver, dvs risken för felaktiga 

ansökningar bör vara minimal. 

  

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna  

• Att Umeå kommun förenklar ansökningsförfarandet för den som ansöker om färdtjänst 

genom att ta bort det obligatoriska kravet på läkarintyg och istället låta kommunens 

biståndsbedömare ta över ansvaret.   
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