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 Ansökan om färdtjänst 

Ansökan består av 2 sidor och information på sida 3 

Sökande 
För- och efternamn Personnummer 

            
Gatuadress Telefon mobil 

            
Postnummer och ort  

        
Typ av ansökan  

 Ny ansökan  Omprövning av tidigare beslut 

 

Eventuell god man/förvaltare/ombud (kopia på fullmakt ska bifogas) eller vårdnadshavare  
För- och efternamn 

      
Gatuadress Telefon mobil 

            
Postnummer och ort E-postadress 

            

 

Eventuell kontaktperson till sökanden  
För- och efternamn                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  
E-postadress Telefon mobil 

            

 

Skäl till behovet av färdtjänst 
Ange funktionsnedsättning/diagnos, det kan vara fysisk och/eller psykisk 

      
Beskriv din förmåga att med/utan hjälpmedel förflytta dig på egen hand  

      

Beskriv din förmåga att stiga på/av buss och att åka med kollektivtrafiken (avsaknad av förbindelser eller av körkort ger inte rätt till färdtjänst) 
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Gångförmåga 
Ungefär hur långt kan du gå innan du måste vila? 

      
Kan du gå i trappor?                                                                                            Om nej, klarar du enstaka trappsteg? 

 Ja           Nej                                                                     Ja           Nej 
 

Eventuella gånghjälpmedel 
Använder du gånghjälpmedel?                                                                           Om ja, när? 

 Ja           Nej                                                                 Alltid           Oftast           Ibland 
Typ av gånghjälpmedel? 

 Stödkäpp/kryckor               Rullator                Rullstol, manuell     Annat, ange vad:                 
 Rullstol, eldriven, storlek       cm x       cm, totalvikt:       kg        

 
Funktionsnedsättningens varaktighet: 

 Mindre än 3 månader        3 – 12 månader         1 - 3 år            Mer än 3 år       Vet ej 
Läkarintyg bifogas 

 Ja        Nej 

 
Jag lämnar mitt medgivande att handläggare får kontakta hälso- och sjukvård och andra 
myndigheter, om ytterligare information behövs för utredning 
Medgivande kan när som helst återkallas, vilket sker skriftligt till Tekniska sektionen, färdtjänst  

 Ja           Nej  

Övriga upplysningar 
 

      

 
 
Alla personhandlingar om färdtjänst är sekretesskyddade. Jag är införstådd med att personuppgifter som är 
nödvändiga för att genomföra färdtjänstresorna vidarebefordras till trafikföretaget. 
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och jag ska meddela förändringar i mitt hälsotillstånd som påverkar 
tidigare beslut, planerad flytt och liknande till Tekniska sektionen, färdtjänst. 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Blanketten sänds till 
Tekniska sektionen, färdtjänst 
Tranemo kommun 
514 80 Tranemo 

 

 
 
 
I och med att du sänder in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för Tranemo 
kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 

 
 

 
 

 
 



 
 

3 (3)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vad är färdtjänst? 
Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik, som är 
till för dig med funktionshinder. Likt 
kollektivtrafiken samordnas resorna, så att flera 
personer reser tillsammans. Färdtjänst är en 
persontransport från en punkt till en annan, 
inom kommunens färdtjänstområde. En 
färdtjänstresa är en resa av privat karaktär, 
exempelvis affären, frisören, vänner och 
anhöriga. Egenavgifterna för färdtjänstresor 
beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Rätt till färdtjänst 
För rätt till färdtjänst krävs att 
funktionsnedsättning, som inte är tillfällig, 
medför väsentliga svårigheter att förflytta dig 
på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel. Färdtjänst kan inte 
erhållas enbart på grund av att allmänna 
kommunikationer saknas. Inte heller enbart vid 
avsaknad av körkort. Förutsättningarna för 
färdtjänst regleras i färdtjänstlagen 
(1997:736). Som komplement till lagen utfärdar 
Tranemo kommun riktlinjer och regler för 
färdtjänsten.  
 
Utredning  
Inkommen ansökan utreds av handläggare på 
Tekniska sektionen. En första ansökan kan leda 
till telefonkontakt för att komplettera med 
frågor, alternativ hembesök. Handläggare kan 
begära att du inkommer med läkarintyg, 
eventuellt från läkare med specialistkompetens.  
 
Chauffören kan hjälpa dig 
Chauffören kan hjälpa dig till och från 
ytterdörren och in och ur fordonet. Chauffören 
kan även hjälpa dig med bältet och packa in/ut 
bagage (två kassar) och nödvändiga 
gånghjälpmedel.  
 
 
 
 
 

 
Sällskap och hjälp på resan 
Du har rätt att ta med dig en medresenär som 
sällskap/hjälp på resan. Medresenären betalar 
samma egenavgift som du gör och måste 
påbörja och avsluta resan på samma plats som 
du.  
 
Om du som ansöker färdtjänst behöver mer 
hjälp, utifrån din funktionsnedsättning, under 
själva resan än chaufförerna kan ge dig, kan du 
ansöka om att få ta med dig en ledsagare. En 
person som reser med som ledsagare ska kunna 
ge dig den hjälp du behöver under resan.  
Ledsagaren reser med utan att betala och det är 
du själv som måste ordna med en person som 
kan fungera som en ledsagare. 
 
Enbart behov av hjälp på resmålet berättigar 
inte till att få ta med en ledsagare vid 
färdtjänstresa. 
 
Personuppgifter 
Alla personhandlingar om färdtjänst är 
sekretesskyddade. Personuppgifter som är 
nödvändiga för att genomföra färdtjänstresorna 
vidarebefordras till trafikföretaget, exempelvis 
namn, adress, hjälpmedel och telefonnummer. 
Uppgifter om varför du har färdtjänst lämnas 
inte ut till trafikföretaget. 

Färdtjänst gäller inte för resor till 
sjukvården 
För att åka till läkare, tandläkare eller en 
sjukvårdande behandling gäller sjukresa. 
Sådana resor är inte färdtjänst. Mer information 
om sjukresor får du av sjukresekontoret på 
telefon 010-47 32 100 eller 
www.1177.se/sjukresor  

 

http://www.1177.se/sjukresor
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