
                                                                                                                   Ansökan om färdtjänst      

   
 

Personuppgifter 

Sökande, namn Personnummer 

Adress Postadress 

Telefon bostad Mobil E-postadress 

Har tidigare haft färdtjänst i Köping kommun:           □ Ja      □ Nej                

Behov av tolk:        □ Ja          □ Nej Om ja, vilket språk? 

 

Eventuell god man, förvaltare, ombud eller vårdnadshavare                                                                              
*Kopia på förordnande som god man eller förvaltare respektive fullmakt för ombud skall bifogas ansökan.                 
*Vid gemensam vårdnad uppges bägge vårdnadshavare.  

Namn 

E-postadress 

 

Namn 

E-postadress 

Anledning till ansökan 

Beskriv ditt funktionshinder och hur det påverkar din förmåga att resa med allmänna kommunikationer. 

 

 

 

 

 

Bifogas läkarutlåtande?     □ Ja          □ Nej 

Hur tar du dig fram idag? Du kan fylla i flera alternativ. 

□ Går      □ Buss/tåg     □ Flexlinjen     □ Kör egen bil     □ Åker med annan/taxi      □ Färdtjänst            

Om du har svarat flexlinjen ovan, reser du självständigt med den? 

□ Ja         □ Nej       

 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon (mobil) 

Adress Postadress 

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon (mobil) 

Ungefär hur långt kan du gå innan du måste vila? (Antal meter) 

 

Kan du gå i trappor?    

□ Ja, ensam     □ Ja, med hjälp     □ Nej       



Hjälpmedel 

Använder du något hjälpmedel för att ta dig fram? 

□ Ja       □ Nej     □ Oftast       

Om du svarat ja eller oftast, ange vilket hjälpmedel:  

 

Om du använder rullstol, ange vilken typ av rullstol 

□ Hopfällbar                  □ Eldriven                  □ Scooter eller el-moped       

Klarar du att förflytta dig i/ur rullstolen till/från personbil med stöd/hjälp av chauffören? 

□ Ja       □ Nej    

 

Hjälpbehov i samband med färdtjänstresan. Föraren kan hjälpa dig till och från bostaden, i/ur bilen. Föraren kan 
även hjälpa dig med bältet och ditt bagage (två kassar förutom ditt hjälpmedel). 

Fyll i det som stämmer in på dig: 

□ Jag kan själv ta mig till fordonet                     

□ Jag kan ta mig till fordonet med förarens hjälp  

□ Jag behöver mer hjälp under själva resan än vad chauffören kan hjälpa mig med – ledsagare. 

□ Jag behöver hjälp väl framme vid resmålet (t.ex. för att handla) – medresenär 

Om du ansöker om ledsagare, vad är det för ytterligare hjälp du behöver? 

 

 

Övriga uppgifter: 

Bor du på äldreboende, i gruppbostad eller liknande? 

□ Ja       □ Nej    

Har du något annat stöd i din vardag, ex. hemtjänst, personlig assistent? 

□ Ja       □ Nej    

Om ja, hur ofta? 

 

-Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga.  

-Jag samtycker till att färdtjänsthandläggaren får inhämta uppgifter om mig från övriga funktioner inom vård- 
och omsorg samt från andra myndigheter som har information om mig av vikt för utredningen. Samtycket 
gäller så länge jag är beviljad färdtjänst. Samtycket kan när som helst återkallas, vilket ska ske skriftligt till 
färdtjänsten, vård- och omsorg. 

 

Eventuell kontaktperson som färdtjänsthandläggaren kan ta kontakt med: 

Namn:  Telefonnummer: 

 

Namnteckning av dig som söker, din gode man eller förvaltare 

Ort och datum: 

Ansökan skicka till: Färdtjänsten/Biståndsenheten, Sveavägen 21, 731 32 KÖPING 

Namnteckning: 

 

Namnförtydligande: 



 

 
Information om färdtjänst 
 
Vad är färdtjänst? 

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken, vilket innebär att resor om möjligt samordnas 
så att fler personer reser tillsammans. Ensamåkning kan förekomma om detta av hälsoskäl är nödvändigt. 

Färdtjänst får inte användas för resor som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Egenavgifter 
för färdtjänstresor beslutas av kommunfullmäktige. 

Vem kan få färdtjänst? 

Färdtjänst är en behovsprövad transportform för den som på grund av funktionsnedsättning, som inte är 
tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikations-
medel. Förutsättningarna för färdtjänst regleras i färdtjänstlagen (1997:736). Som komplement till lagen 
utfärdar kommunen riktlinjer och regler för färdtjänsten. 

Det är inte enbart en persons funktionshinder som avgör om rätt till färdtjänst föreligger, utan också vilka 
möjligheter han eller hon har att använda allmänna kommunikationer. Detta påverkas i sin tur av i vilken 
utsträckning den allmänna kollektivtrafiken är anpassad för personer med funktionshinder. Ett 
färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor, t.ex. beviljas endast vissa sträckor eller 
till och från busshållplats. 

Färdtjänst kan inte erhållas enbart på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda. 

Ett färdtjänsttillstånd gäller vanligen för en viss tidsperiod. När tillståndet går ut kan resenären ansöka om ett 
förnyat tillstånd.  

Ledsagare 

En färdtjänstresenär kan vid behov få hjälp av föraren att hämtas och lämnas på avtalad plats, komma in i och 
ut ur fordonet, spänna fast säkerhetsbältet samt med att bära normalt resgods till och från bilen. Om den som 
beviljas färdtjänst behöver hjälp för att klara av själva resan, kan tillstånd att ta med ledsagare/reshjälp utfärdas. 
Enbart behov av hjälp vid resmålet berättigar inte till ledsagare vid färdtjänstresa. 

Utredning och beslut 

Ansökningar om färdtjänst utreds av en handläggare hos den nämnd som kommunfullmäktige bestämt ska 
fatta beslut i dessa ärenden. Denne kan begära att den sökanden inkommer med läkarintyg, eventuellt från 
läkare med specialistkompetens. Sökanden har alltid rätt att ta del av utredning, inklusive läkarintyg. 

Personuppgifter 

Färdtjänsthandlingar är sekretesskyddade. Transportören får endast tillgång till uppgifter som är nödvändiga 
för själva transporten. Personuppgifter behandlas enligt GDPR. 

Ytterligare information 

Ytterliga upplysningar om färdtjänst kan man få hos kommunen. Mer information om färdtjänst, lagen om 
färdtjänst, annan lagstiftning som berör färdtjänst med mera finns i ”Färdtjänsthandboken” från Sveriges 
kommuner och regioner. Den kan beställas från skr.se 

 

Vid avvikelse från vad som anges ovan måste i stället de regler som gäller i den egna kommunen 
anges. 


