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Ansökan om riksfärdtjänsttillstånd 

Enligt Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) 

Riksfärdtjänsttillstånd kan beviljas en person som är folkbokförd i Ale kommun. Personen ska på grund 
av sitt funktionshinder ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationer. Funktionshindret ska vara bestående i mer än 3 månader. Läkarutlåtandet ska bifogas 
ansökan.  
Du kan ansöka om tillstånd för enstaka eller återkommande resor till en kommun. Ska du göra resor till 
flera olika kommuner behöver du göra en ansökan för varje kommun du ska resa till. Om du behöver resa 
med färdtjänst inom den kommun du besöker så måste du ansöka om färdtjänsttillstånd för detta.  
 
Det är viktigt att du fyller i ansökan så noggrant som möjligt, annars finns risk att handläggningstiden 
förlängs. 
 

Sökande  
  
  

Namn  
       

Personnummer  
       

Adress  
       

Telefonnummer/ e-mail  
       

Behov av tolk 
 ☐ Ja. Språk………….. 

☐ Nej  
 

Ev. god man/förvaltare/ombud eller vårdnadshavare 

Kopia på förordnande som god man eller förvaltare, eller fullmakt för ombud, ska bifogas ansökan. 

 
  
  
  

Namn  
       

Personnummer  
       

Adress  
       

Telefonnummer/ e-mail  
       

 ☐ God man    ☐ Förvaltare    ☐ Ombud         ☐ Vårdnadshavare    

 
 

Jag har färdtjänst i dagsläget:  ☐ Ja                    ☐ Nej 
  

 

Ansökan gäller 

 
Resa till: ………………………………………………………………… (Obs: endast en ort/kommun per 
ansökan) 
 
Datum för ditresa: …………………………………….. 
 
Datum för hemresa: …………………………………... 
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☐ Återkommande resor till:……………………………………………………… (Obs: endast en 
ort/kommun per ansökan) 
Jag kommer att resa följande 
datum:………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
 

   

Anledning till resa (på sista sidan kan du skriva mer om det inte finns plats i rutan nedan) 

Beskriv syftet med resan: 
 
 
 
 
 

 

Kryssa i de alternativ som stämmer för dig. 

☐ Jag behöver riksfärdtjänst då min resa blir dyrare än för gemene man. 
Beskriv varför: 
 
 
 
 
 

 

☐ Jag behöver riksfärdtjänst då jag inte kan resa med tåg, buss eller liknande på egen hand utan måste 
ha någon med mig. 
Beskriv varför du behöver hjälp och vad det är du behöver hjälp med under resan: 
 
 
 
 
 
 

 

Hjälpmedel 

Behöver du hjälpmedel för att klara av resan?  ☐ Ja                    ☐ Nej 
Om du svarat ja, vilket sorts hjälpmedel använder du? 
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Om du använder rullstol, ange vilken typ av rullstol: 

☐ Hopfällbar 

☐ El-rullstol 

☐ Annat, ange vad: …………………………………………………………………………. 

 

Om du använder rullstol, kan du förflytta dig från rullstolen till sätet i fordonet? ☐ Ja   ☐ Nej 
 

 

Samtycke  Jag samtycker härmed till att uppgifter inhämtas från:  

☐ Habiliteringen  

☐ Sjukvård  

☐ Rehab 

☐ Anhöriga…………………………………….  

☐ Övriga…………………………………….  

 

Jag försäkrar att uppgifterna är riktiga. Om det inträffar förändringar som gör att jag inte längre är 

i behov av färdtjänst meddelar jag socialsekreterare på Biståndsenheten i Ale kommun om detta. 

Datum/Ort  
       

Underskrift  
       

Namnförtydligande  
       

 

Ansökan skickas till: 

Ale Kommun 
Biståndsenheten 
449 80 Alafors 
 

Kompletterande uppgifter/annat av vikt: 

 

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i 
denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen. På 
ale.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur Ale 

kommun hanterar personuppgifter. Om du önskar mer 
information eller har frågor är du välkommen att kontakta 
oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-7030 00. 

 

https://ale.se/personuppgifter
mailto:kommun@ale.se
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Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) 

1§ 

 En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för reskostnader för 

personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

5§ Tillstånd till riksfärdtjänst 

 Tillstånd skall meddelas om 

   1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna 

kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare, 

   2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet, 

   3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun, 

   4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer 

tillsammans med ledsagare, och 

   5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan 

funktionshinder. 

8 § Avgift 

 Vid resa med riksfärdtjänst skall tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som 

motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel.  

 

Riksfärdtjänst 

Riksfärdtjänst kan du ansöka om hos den kommun där du är folkbokförd. 

Riksfärdtjänst kan beviljas för resa till orter utanför Västra Götalandsregionen, men inom Sverige. 

Du som har ett stort och varaktigt funktionshinder och därför måste resa på ett särskilt kostsamt 

sätt, kan ansöka om riksfärdtjänst om ändamålet för resan är rekreation eller fritidsverksamhet.  

Riksfärdtjänst kan ske i hela landet och skall i första hand ske med reguljära 

kommunikationsmedel som till exempel tåg eller buss. Om du inte kan resa med vanliga 

kommunikationsmedel, även om du har hjälp av ledsagare, så kan du ha rätt till att resa med 

taxibil eller specialfordon. 

Ansökan görs skriftligt till socialsekreterare på Biståndsenheten senast 3 veckor innan resan. 

Du bör, innan du ansöker om riksfärdtjänst, ta reda på vilken handikappanpassning och service 

om finns tillgänglig på de allmänna kommunikationerna som går till ditt resmål. 

 


