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Egen ansökan trots att läkarintyg efterfrågas

Färdtjänst bedöms och beslutas främst utifrån vad 
som anges i ansökan samt bifogat medicinskt 
utlåtande. 

Kommunen utreder ditt ärende och avgör om 
villkoren för färdtjänst är uppfyllda. 

Finns intyg om regionens sjukresa utfärdat hos 
Regionens reseservice?

Hantering intyg - kommunen skickar ut egen enkät om hälsotillstånd trots att läkarintyg också efterfrågas 



Ansökan

Ansöker du om färdtjänst för första gången ?
Skicka in din ansökan tillsammans med ett medicinskt utlåtande. 

Utlåtandet får vara högst 6 månader gammalt och ska vara en objektiv beskrivning av dina 
svårigheter. Utlåtande kan utfärdas av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller kurator.  
Utlåtandet ska innehålla objektiv observationer, maximal förflyttningssträcka med stöd av 
hjälpmedel, behov av ev vilopauser samt hur svårigheterna påverkar förmågan att resa med 
buss. 

Är rätt till Regionens sjukresa utfärdat?

Har du redan ett färdtjänsttillstånd som snart går ut 
eller redan har gått ut ?
Innebär inte att du automatiskt beviljas ett nytt tillstånd.  En ny ansökan behöver göras. Har du 
tidigare lämnat in ett medicinskt utlåtande så kan du hänvisa till det. Om det underlaget inte 
bedöms tillräckligt så får du ett brev med begäran att ett nytt, aktuellt utlåtande måste skickas 
in. 



Ansökan

Är du nyinflyttad och har haft färdtjänst i annan 
kommun 
Skicka in din ansökan tillsammans med en kopia på din färdtjänstutredning från den 
kommun som du har flyttat från. Om det underlaget inte bedöms tillräckligt så får du 
ett brev med begäran att ett nytt utlåtande måste skickas in. Ärendet kan handläggs 
först när du är folkbokförd i Umeå. 

Resa för vård och behandling beställs hos Regionens 
reseservice 0771-25 10 20 
Kontakta vårdgivande klinik alternativt hälsocentral som utfärdar intyg till resor för 
besök hos hälsocentral, sjukhus, tandläkare m.fl.

Kommunal färdtjänst är ingen förutsättning för Regionens resor. 

Det är otillåtet att resa med färdtjänst för vård och behandling.



Svårt att beviljas ledsagare i färdtjänsttillståndet

Färdtjänstförarens service - Föraren möter upp vid port i markplan, följer 
resenär mellan port i markplan och fordon, hjälper till med i- och urstigning,  
i- och urlastning av bagage och hjälpmedel samt att ta på och av bilbälte vid 
behov.

Ledsagare, en resehjälp - Resenär som på grund av funktionsnedsättning har 
behov av hjälp med att planera eller att genomföra färdtjänstresa beviljas 
ledsagare i tillståndet. Behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan. 
Enbart behov av hjälp på resmålet berättigar inte till ledsagare i färdtjänst. 
Resenär ansvarar själv att ordna ledsagare inför resa, plats för ledsagare 
måste uppges vid resebeställningen. 

Medresenär - Färdtjänstberättigad har möjlighet till medföljande 
medresenär.



Resa i annan kommun max 40 resor/kalenderår

Ett frivilligt åtagande, ej lagstyrt.

Enligt kommunal föreskrift kan 
färdtjänstberättigad i Umeå kommun kvittera ut 
resa i annan kommun, RIAK. 

Färdtjänstberättigad erbjuds maximalt 40 
enkelresor i besökskommuner varje kalenderår.

Sedan 2003 så har endast en resenär begärt utökat antal resor i 
annan kommun.



Problem med anslutningsresor

Avses anslutningsresor i Riksfärdtjänst-tillstånd ..? 

Viktigt att resenär
- vid problem under resans genomförande direkt 

kontaktar bokningscentral/ trafikutövare enligt uppgift i 
erhållen reseinformation/ reseplan

- kontaktar Tillståndsenheten vid problem som inte har 
hanterats rätt av bokningscentral/ trafikutövare. Via 
länk på www.umea.se/fardtjanst alternativt ringer 090-
16 10 14 må-tor kl.10-11



Fler frågor…?



www.umea.se/fardtjanst

1000 per år

• 3 700 personer har färdtjänst

• 900 har parkeringstillstånd

http://www.umea.se/fardtjanst


Kontaktuppgifter

Webb www.umea.se/fardtjanst
www.umea.se/riksfardtjanst

Mejl fardtjansten@umea.se

Telefon 090-16 10 14    må-to kl.10-11

http://www.umea.se/fardtjanst


Tack 


