Ansökan om riksfärdtjänst

Du kan få riksfärdtjänst om:





Du på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala
resekostnader. Riksfärdtjänst är en ersättning för reskostnad.
Resans ändamål är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
som t.ex. bröllop, begravning, barndop, födelsedagsfest, nära anhörigs sjukdom.
Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun och som inte kan
utföras med färdtjänst.
Resan inte bekostas av det allmänna av någon annan anledning.

Färdsätt
Riksfärdstjänstresor beviljas i första hand med tåg eller buss, men personbil, rullstolstaxi
eller flyg kan också bli aktuellt.
Funktionshindrets svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas och om ledsagare
måste medfölja.
Ledsagare/medresenär




Vid resa med tåg eller buss beviljas du gratis ledsagare som du själv får ordna. När
det gäller resor med personbil eller specialfordon kan gratis ledsagare, som du själv
får ordna, beviljas. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till
vistelsen vid resmålet.
Vid resa med personbil eller specialfordon får medresenär följa med mot
egenavgift. Vid resa med tåg eller flyg betalar medresenär sin egen biljett.

Bagage och hjälpmedel
Riksfärdtjänstresenären får ha med sig normalt bagage (2 väskor per resenär).
De hjälpmedel som får medföras är de hjälpmedel som är nödvändiga för att genomföra
resan.
Egenavgift
Resenären betalar en avgift som motsvarar normala reskostnader med kollektivtrafiken.

Viktigt att tänka på
Ansökan ska vara inkommen till färdtjänstutredare senast fyra veckor före avresa.
Resa inför jul, sommar och andra storhelger ska ansökan vara inkommen 6 veckor före
avresa.

Ansökan om resa med riksfärdtjänst
Uppgifter om den sökande
Efternamn

Förnamn

Personnummer
Fullständig bostadsadress
Telefon med riktnr

Mobilnr

Kontaktperson vid behov

Telefon/mobilnr

Innehar CSN/SFS-kort

Ja

Nej

Framresa
Från ort
Till ort
Önskad avresemånad

Återresa
Från ort
Till ort
Önskad avresemånad

Ansökan om återkommande resor
Jag avser att göra motsvarande resa flera gånger under kommande 12 månader,
ange antal gånger_____________

Resans ändamål
(Rekreation, fritidsresor eller annan enskild angelägenhet. Gäller EJ sjukresor)

Hälsotillstånd/funktionsnedsättning (varaktighet minst 6 mån)
Beskriv utförligt hälsotillstånd/funktionsnedsättning. Läkarintyg kan komma att efterfrågas.

Resor med kollektivtrafik
Vilken hjälp behöver du för att kunna göra aktuell resa med tåg/buss?

Medresenär
Gäller endast vid beslut om resa med personbil/specialfordon. Medresenären betalar normalt
samma avgift som resenären. Vid tåg- eller flygresa betalar medresenär sin resa själv.
Jag önskar att en medresenär följer med

JA

Ledsagare (hjälp under resa)
Ja

Nej

Beskriv utförligt vilken hjälp du behöver under resan. Ledsagare åker med utan kostnad.

Hjälpmedel
Använder du något förflyttningsmedel?
Ja
Vilket:

Nej

Om du använder rullstol, ange vilken sort:
Rullstol, fällbar
Rullstol, ej fällbar
Lätt elrullstol (<50kg)

Tung elrullstol (>50kg)

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga.
Komplettering till exempelvis läkarintyg kan komma att efterfrågas.
Jag medger att färdtjänstutredare får ta kontakt med tjänstemän hos kommunen för
att hämta uppgifter som har betydelse för riksfärdtjänst.
Jag medger INTE att uppgifter hämtas enligt ovan.
Jag ser själv till att färdtjänstutredare får de uppgifter som krävs.
Ort och datum

Sökandens underskrift

_________________________________________________________________________________

Jag har fått hjälp att fylla i blanketten av:
För- och efternamn på den som hjälpt till med ansökan
Relation till sökanden

Tel/mobil dagtid

Företrädare (kopia av förordnande/fullmakt ska bifogas)
God man, förvaltare, ombud eller vårdnadshavare (för minderårig)

Tel/mobil dagtid

Utdelningsadress
Postnummer och ort

OBS! Hela blanketten ska fyllas i!

