
 

 

  
Plats för datumstämpel då ansökan inkommit till 
kommunen:

Ansökan om färdtjänst 
 
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 Färdtjänstverksamheten 
 
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:  
Har du haft färdtjänsttillstånd tidigare                           Om Ja, i vilken kommun?                                        När gick/går tillståndet ut? (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Ja:      Nej:                                          ______________________                                       ____________________________________ 

 
Viktig information innan du fyller i ansökan 

 
 

Allmänt 
Färdtjänsten är en form av särskild kollektivtrafik och finns till som ett komplement till den allmänna 
kollektivtrafiken. Färdtjänsten regleras i Lag om färdtjänst (1997:736).  
 
Eftersom färdtjänstresandet räknas som en del av kollektivtrafiken ska samåkning med andra resenärer ske i så stor 
utsträckning som möjligt. Det kan innebära att restid och sträcka för färdtjänstresor blir längre jämfört med en vanlig 
taxiresa. 
 
Rätten till färdtjänst 
• Den sökande ska vara folkbokförd i den kommun den ansöker om färdtjänst i. 
 
• Färdtjänsten är avsedd för den som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen 
hand eller att resa med allmänna kommunikationer. 
 
• Funktionshindret får inte endast vara tillfälligt, utan ska vara bestående i minst 3 månader. 
 
• Färdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunikationer saknas, är dåligt utbyggda eller att tiderna 
inte passar. 
 
• Rätt till färdtjänst kan inte grundas på bristande förmåga att framföra eget fordon. 
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Hälsotillstånd/funktionsnedsättning 
Beskriv din funktionsnedsättning/ditt hälsotillstånd och på vilket sätt du har svårigheter med att förflytta dig på 
egen hand.  

  

 
Hjälpmedel 
Använder du några förflyttningshjälpmedel eller andra hjälpmedel kopplade till din 
funktionsnedsättning? Kryssa i de hjälpmedel du i så fall använder. 
 
Förflyttningshjälpmedel  
Käpp/krycka:      Rollator:      Manuell rullstol:      El-rullstol/El-moped:  
 
Andra hjälpmedelstyper 
Service- ledarhund:      Teknikkäpp/Markeringskäpp/Vit käpp:  
 
Använder du andra hjälpmedel än de som finns att välja ovan?  
 
Jag använder:___________________________________________________________________ 
 
 
Förflyttningsförmåga 
Ungefär hur långt kan du förflytta dig på egen hand med hjälp av eventuella förflyttningshjälpmedel? 
 
Jag kan förflytta mig cirka _______ meter. 
 
Förflyttningar i trappa 
Jag kan själv gå i trappa med eventuella gånghjälpmedel:      Jag kan gå i trappa med stöd av annan person:  
 

Jag kan inte gå i trappa:  
 
Kan du förflytta dig till närmsta hållplats för allmänna kommunikationer? Välj det alternativ som 
beskriver din situation bäst. 
 
Ja, på egen hand, med eller utan hjälpmedel:  Ja, med hjälp av någon annan som mänskligt stöd:  
 
                                        Nej, varken på egen hand eller med hjälp av mänskligt stöd:  
Resor 
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Kan du använda dig av allmänna kommunikationer så som tåg och bussar? Välj det alternativ som 
beskriver din situation bäst.  
 
Ja, på egen hand, med eller utan hjälpmedel:  Ja, med hjälp av någon annan som mänskligt stöd:  
 
                                        Nej, varken på egen hand eller med hjälp av mänskligt stöd:  
 
Hur reser du idag? Du kan kryssa i flera alternativ 
 
Vanlig linjebuss:   Närtrafik:   Tåg:   Taxi:  
 
Egen bil:   Färdtjänst:   Sjukresor:    
 
 
Annat sätt (ange vilket/vilka):_____________________________________________________________________ 
 
Beskriv i rutan vad du har för svårigheter med att resa med allmänna kommunikationer så som bussar och tåg. 

  

 
 
Hjälpbehov vid resor 
 
Jag kan åka i personbil:   Jag behöver sitta kvar i min rullstol under färd:  
 
Jag kan, med eller utan hjälp av annan,   Jag kan själv ta mig till och från fordonet,  
ta mig i och ur alla säten i ett fordon:   med eller utan eventuella hjälpmedel:  
 
Jag behöver hjälp, av annan person,   Jag behöver hjälp i fordonet  
med att ta mig till och från fordonet:     under resans gång:  
 
Beskriv ditt hjälpbehov vid resor i rutan nedan 

   

Ersättning för resor 
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Får du ersättning för dina resor från exempelvis Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden (CSN), 
kommun, landsting eller någon annan offentlig aktör?  
 
I så fall vilken? :______________________________ 
 
 
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:  
 
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 färdtjänstverksamheten 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 

  

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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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 

 
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 färdtjänsttillstånd.  
 
Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är myndighetsutövning enligt Lag (1997:736) om 
färdtjänst.  
 
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 tar del av de personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransport och den 
administration som uppstår i samband med utförandet. Orust kommun använder sig av Västtrafik AB som 
personuppgiftsbiträde för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot den som 
beviljats tillstånd till färdtjänst.  
 
Underleverantörer till Västtrafik AB så som taxibolag och centraler för beställningsmottagning tar även del av 
personuppgifter för att beställningar och resor ska kunna genomföras. Västtrafik AB åtar sig att säkerställa att 
bolaget och deras partners hanterar personuppgifter på ett för kunden säkert och tryggt sätt. Västtrafik har 
upprättat en integritetspolicy för detta arbete. För frågor gällande Västtrafiks arbete med hantering av 
personuppgifter hänvisar vi till Västtrafiks kundservice på telefonnummer 020-91 90 90.  
 
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. 


