
 

  
 Plats för datumstämpel då ansökan inkommit till  
 kommunen:  
 
 
 

 
 

Ansökan om riksfärdtjänst 
 
Har du frågor? 
Färdtjänstverksamheten   Ansökan skickas till 
Tel direkt 0304-33 41 38   Orust kommun 
Tel växel 0304- 33 40 00   473 80 Henån 
E-post: fardtjanst@orust.se  Märk kuvertet Riksfärdtjänst

 
Personuppgifter 

Förnamn 

 

Efternamn Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX) 

Utdelningsadress (bostadsadress eller boxadress) 

 

Telefonnummer sökanden kan nås på 

E-postadress 

 

Postnummer 

 

Postort 

Behövs språktolk?                                                               Om Ja, på vilket språk? 

Ja:      Nej:                                                ____________________ 

Behövs teckentolk? 

Ja:  Nej:  
Önskar du ansöka om anslutningsresor och resor inom det område du kommer vistas i?             

 Ja:      Nej:  

Innehar du CSN/SFS-kort? 

 Ja:      Nej:  
 
Viktig information innan du fyller i ansökan  

Allmänt 
Riksfärdtjänsten regleras i Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst är en kostnadsersättning för den som på 
grund av stor och varaktig, varaktigheten ska vara minst 6 månader, funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt 
kostsamt sätt.  
 
Egenavgiften för riksfärdtjänstresenärer är fastställd av regeringen.  
 
Den som beviljas riksfärdtjänst får i de flesta fall boka och betala för sina resor på egen hand och får därefter lämna in 
underlag till kommunen för ersättning av genomförda resor i enlighet med villkoren i det beslut kommunen fattat.  
 
Rätten till riksfärdtjänst 
• Den sökande ska vara folkbokförd i den kommun den ansöker om riksfärdtjänst i. 
 
• Den sökande ska ha en stor och varaktig, minst 6 månader, funktionsnedsättning som medför fördyrade 
reskostnader. 
 
• Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.  
 
• Resan får inte på annat sätt bekostas av det allmänna.  
 
• Riksfärdtjänst gäller endast för resor inom Sverige och resor görs från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst gäller 
inte för resor inom det egna färdtjänstområdet.  
 
• Riksfärdtjänstresor utförs med allmänna kommunikationer med ledsagare; ett för ändamålet särskilt anpassat fordon 
eller personbil.  
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Ändamålet med resan 
Beskriv ändamålet med din resa. Exempelvis begravning; besöka bekanta; bröllop; semestervistelse osv.  

 
Avresa 

 
Återresa  

 
Hälsotillstånd/funktionsnedsättning 
Beskriv utförligt din funktionsnedsättning/ditt hälsotillstånd och vilken hjälp du behöver med att genomföra 
resor.  

   

 
Resor som betalas av annan 
Jag får ersättning av: 
 
Arbetsgivare  Assistansbolag  Försäkringskassan  Kommun  Politiskt parti  Sjukvården  
 
Annan (ange betalare): ______________ 

Avresa från (Ort och gata)  Resa till (Ort och gata) 

Önskad avresedag (ÅÅÅÅ‐MM‐DD)  Har du en speciell tid att passa? Ange anledning och vilket datum (ÅÅÅÅ‐MM‐DD) och klockslag (TT:MM) du senast kan vara 

framme. Exempel på anledning kan vara anslutningsresa med flyg; begravning; bokad lokal; bröllop; dop; evenemang osv. 

Återresa från (Ort och gata)  Resa till (Ort och gata) 

Önskad avresedag (ÅÅÅÅ‐MM‐DD)  Har du en speciell tid att passa? Ange anledning och vilket datum (ÅÅÅÅ‐MM‐DD) och klockslag (TT:MM) du senast kan vara 

framme. Exempel på anledning kan vara anslutningsresa med flyg; begravning; bokad lokal; bröllop; dop; evenemang osv. 
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Hjälpmedel 
Använder du några förflyttningshjälpmedel eller andra hjälpmedel kopplade till din   
funktionsnedsättning? Fyll i uppgifter om dessa hjälpmedel.   
 

Förflyttningshjälpmedel: Käpp/krycka  Rollator, fällbar  Rollator, ej fällbar  
Manuell rullstol, fällbar   Manuell rullstol, ej fällbar   El-rullstol/El-scooter  
 

Om du använder rullstol/el-rullstol/el-scooter som inte går att fälla ihop vänligen ange mått och vikt nedan 

Längd:_____ cm Bredd:_____ cm Höjd:_____ cm Vikt:_____ kg 

 

Batteri till elrullstol:  Torrcell/gelé  Våtcell/litium  
 

Andra hjälpmedelstyper: Service- ledarhund:  Teknikkäpp/Markeringskäpp/Vit käpp:  
 

Använder du andra hjälpmedel än de som finns att välja ovan?  

Jag använder:_______________________________________________________________________________ 

 

Medgivande 
Jag medger att färdtjänsthandläggare får ta kontakt med hälso- och sjukvården, tjänsteman hos kommunen samt 
Försäkringskassan för att få uppgifter av betydelse för färdtjänstutredningen. 
  

Ja:  Nej, jag ser själv till att Orust kommun får de uppgifter som krävs:  

 

 

Underskrift 
 

Ort och datum 

 

Underskrift (för minderåriga barn behövs samtliga vårdnadshavares underskrifter) 

  
   Ensam vårdnadshavare:  
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Företrädare 
Om du har en god man eller förvaltare som företräder dig ska du eller din företrädare skicka in ett 
registerutdrag om ställföreträdarskap till Orust Kommun ihop med din ansökan. Har du inget registerutdrag 
tillgängligt kan du vända dig till den gemensamma Överförmyndarnämnden för Orust, Tjörn, Stenungsund och 
Lilla Edets kommuner som kan hjälpa dig med det. Om du är osäker på om färdtjänstverksamheten har ett 
registerutdrag sedan tidigare kan du kontakta färdtjänstverksamheten via de kontaktuppgifter som finns på 
första sidan av ansökan. 
 
Om du själv vill utse någon som har fullmakt att företräda dig i frågor om färdtjänst, riksfärdtjänst eller 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns en fullmaktsblankett att fylla i. Blanketten hittar du på vår hemsida 
på samma ställe som du hittar ansökningsblanketten. Du kan också höra av dig till färdtjänsthandläggare om du 
vill få den hemskickad. Personen du väljer kallas då för personligt ombud eller fullmaktstagare. 
 
Om den sökande är minderårig ska kontaktuppgifter till vårdnadshavare fyllas i. 
 
 
 
Jag företräds av 

 
 
Jag har fått hjälp med att fylla i blanketten av 
 
Min företrädare:  Annan person:  
 
Om annan person hjälpt dig får du gärna fylla i kontaktrutan under. Om det är personal från sjukvård, kommun 
eller annan myndighet som kan ge information om din ansökan, skriv yrkestitel under relation till den sökande. 
 

Namn på personen som hjälpt till med att fylla i ansökan Telefonnummer 

Relation till den sökande 

 
 

  

Namn på god man, förvaltare, vårdnadshavare eller personligt ombud Telefonnummer företrädaren är tillgänglig på 

Adress till företrädare Postnummer och ort 

Relation till den sökande.  Exempelvis god man, förvaltare, make/maka, vårdnadshavare, förälder, barn eller annan närstående 
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Information om behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till denna ansökan. 
 
Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras för administration och andra åtgärder som är 
nödvändiga för ärendets handläggning samt administration och uppföljning av eventuella tillstånd.  
 
Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är myndighetsutövning enligt Lag (1997:735) om 
riksfärdtjänst.  
 
Personuppgifter sparas så länge det finns en ansökan inne hos kommunen; ett pågående tillstånd eller ärende 
hos kommunen samt som längst 5 år efter inaktualitet och raderas sedan i enlighet med vår 
dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen; Offentlighets- och sekretesslagen och 
Arkivlagen. 
 
Tredje part kan ta del av de personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av riksfärdtjänsttransport 
och den administration som uppstår i samband med utförandet. Orust kommun använder sig av 
Riksfärdtjänsten Sverige AB som personuppgiftsbiträde för att kunna utföra en del av våra tjänster och fullgöra 
våra skyldigheter gentemot den som beviljats tillstånd till riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon.  
 
Underleverantörer till Riksfärdtjänsten Sverige AB så som taxibolag och centraler för beställningsmottagning tar 
även del av personuppgifter för att beställningar och resor ska kunna genomföras. 
 
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat 
registerutdrag. Du kan begära rättelse; be om överföring; att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina 
personuppgifter.  
 
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.  
Kommunstyrelsen, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post: kommun@orust.se.  
 
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se. 
  
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är 
nationell tillsynsmyndighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Handling skapad: 2018 av Christoffer Nilsson, Färdtjänsthandläggare. 

Senast reviderad: 2018 av Christoffer Nilsson, Färdtjänsthandläggare. 


