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Använd de uppdaterade blanketterna 

Nu finns de nya blanketterna för färdtjänst tillgängliga  

 
Vad har vi uppdaterat? 

Frågorna är omformulerade utifrån klarspråk och blanketterna är 
justerade i sin helhet utifrån tillgänglighetsaspekter. Vår nya grafiska 
profil används även som exempelvis typsnitt. 
 
Adresser hämtas från folkbokföringen 

Något som är nytt är att vi inte ber om uppgifter om var den sökande 
bor. Vi utgår enbart ifrån folkbokföringsadress eller särskild 
postadress när vi skickar ut brev till den sökande. Dessa 
adressuppgifter hämtar vi från Skatteverket.  
 
Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd 

En ny blankett är framtagen för de resenärer som redan har ett 
befintligt tillstånd som de önskar ändra. Tanken är att det ska vara 
enklare för en resenär att initiera en ändringsansökan. Därför har vi 
lagt ihop de ändringarna som går att ansöka om i en blankett. Vid 
behov kan komplettering begäras, av läkare, av kommunutredare eller 
av resenären själv.   
 
Använd de nya blanketterna 

De nya blanketterna fungerar tillsammans med tidigare version av 
blanketterna. Får du ett läkarintyg som är skrivet på den tidigare 
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blanketten för läkarintyg kan du ändå använda den nya 
utredningsblanketten. 
 
Fyll i blanketter på webben innan du skriver ut dem 

Alla blanketter finns även att fylla i digitalt på datorn innan du skriver 
ut dem. Gå in på fardtjansten.regionstockholm.se/utredare och logga 
in där det står inloggning för utredare och läkare. 
  
Beställa pappersblanketter 

Blanketterna finns även i pappersform att beställa av oss. Skicka ett e-
postmeddelande till registrator.fardtjanst@regionstockholm.se med 
information om adress och vilka blanketter du önskar och hur många 
du behöver. 
 
Digitalt i webbsekund och Take care 

Den nya utredningen kommer att läggas in i IT-systemet Webbsekund 
längre fram. Använd den befintliga så länge. Det fungerar bra. I Take 
Care finns den nya utredningen och även det uppdaterade 
läkarintyget. 
 
Ansökan om ändring finns på webben 

Blanketten om att ändra sitt tillstånd kan även resenären beställa i 
pappersform via kundservice eller hämta på resenärens webbsida 
fardtjansten.regionstockholm.se. 
 
Har du frågor?  

Om du har frågor eller funderingar om detta eller annat som har med 
färdtjänstutredningar att göra är du välkommen att kontakta oss.  
 
Supporttelefon för dig som utreder färdtjänst Telefonnummer: 08-
123 318 91  
Telefontider: helgfria vardagar 13–15  
 

mailto:registrator.fardtjanst@regionstockholm.se
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Har du frågor så använd vårt kontaktformulär på 
fardtjansten.regionstockholm.se/kundservice  
 
Håll dig gärna uppdaterad om våra nyheter på webbplatsen 
fardtjansten.regionstockholm.se/utredare. 
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