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Ansökan om riksfärdtjänst 
Ansökan består av 2 sidor och information på sida 3 

Sökande 
För- och efternamn Personnummer 

            
Gatuadress Telefon mobil 

            
Postnummer och ort  

       

 

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 

            
 

Ändamålet med resan 
Ange vad:                

      
 

Skäl till behovet av riksfärdtjänst 
Beskriv utförligt de svårigheter du har som gör att du inte kan resa till samma kostnad som övriga resenärer med allmänna kommunikationer 

      
 
 
 
 
Resor med riksfärdtjänst beviljas i första hand med anpassade allmänna kommunikationer. I andra hand tillsammans med ledsagare. Finns det några medicinska 
skäl som hindrar dig från att resa med anpassade allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare som hjälper dig under själva resan? 
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Förutsättningar och gånghjälpmedel 
Nedsatt syn    Nedsatt tal/hörsel    Orienteringssvårigheter    Gångsvårigheter      Rullstolsburen    Annat, ange vad: 
                                                                                                                                                         
Behöver du något gånghjälpmedel för att klara resan? I så fall vad?  

 Stödkäpp/kryckor               Rullator                Rullstol, manuell        Annat, ange vad:                                      

 Rullstol, eldriven, storlek       cm x       cm och totalvikt       kg             

 
 
Läkarintyg bifogas 

 Ja           Nej  

 
Önskar resa  
Från Avresa, datum 

            
Till Hemresa, datum 

            

Övriga upplysningar 
 

      
 
 

 

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, riksfärdtjänst  

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

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Blanketten sänds till 
Tekniska sektionen, riksfärdtjänst 
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. 
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Vad är riksfärdtjänst? 
Riksfärdtjänst är resor som går utanför 
Tranemo kommuns färdtjänstområde men 
inom Sverige. Du som har en 
funktionsnedsättning som medför att du inte 
kan resa till normala reskostnader, kan för 
fritidsresor, exempelvis resa till släkt och 
vänner ansöka om riksfärdtjänst.  
Det kan vara att du måste resa med ett dyrare 
färdsätt än andra utan funktionsnedsättning 
eller att du måste ha någon med dig för att 
klara av resan. Om du beviljas riksfärdtjänst 
så betalar du en egenavgift och kommunen 
betalar den resterande kostnaden. 
 
Ansök i god tid 
Ansökan måste ha lämnats in till kommunens 
handläggare senast tre veckor före önskad 
resdag. Inför storhelger och sommarperiod 
förlängs handläggningstiden. Då vill vi gärna 
få in din ansökan ännu tidigare. Se särskild 
annonsering om detta på vår webbsida och i 
lokaltidning.  
 
Utredning  
Inkommen ansökan utreds av handläggare 
på Tekniska sektionen. En första ansökan kan 
leda till telefonkontakt för att komplettera 
med frågor. Handläggare kan begära att du 
inkommer med läkarintyg, eventuellt från 
läkare med specialistkompetens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rätt till riksfärdtjänst 
Syftet med riksfärdtjänst är att ge dig med 
stort och varaktigt funktionshinder möjlighet 
att göra längre resor inom landet till normala 
kostnader. Din riksfärdtjänstresa bokas i 
första hand med allmänna kommunikationer. 
Du kan också beviljas att ta med en ledsagare 
som du själv får ordna.  
Förutsättningarna för riksfärdtjänst regleras i 
riksfärdtjänstlagen (1997:735). Som 
komplement till lagen utfärdar Tranemo 
kommun riktlinjer och regler för 
riksfärdtjänsten.  
 
Ledsagare och hjälp på resan 
För rätt till ledsagare ska kravet vara att du 
inte klarar av att resa på egen hand med den 
service som, utan kostnad, ges av 
trafikföretag, den regionala 
trafikmyndigheten eller föraren.  
Av lagen framgår det att ledsagare ska vara 
knutet till själva resan och inte till exempelvis 
vistelsen vid resmålet.  
Den 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 
ledsagare. 
 
Personuppgifter 
Alla personhandlingar om riksfärdtjänst är 
sekretesskyddade. Personuppgifter som är 
nödvändiga för att genomföra 
riksfärdtjänstresor vidarebefordras till 
trafikföretaget, exempelvis namn, adress, 
hjälpmedel och telefonnummer. Uppgifter 
om varför du har riksfärdtjänst lämnas inte ut 
till trafikföretaget. 
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