Ankomstdatum

ANSÖKAN – RIKSFÄRDTJÄNST
Ansökan om riksfärdtjänst ska skickas in minst två veckor före önskad avresa (julresor fyra veckor)
PERSONUPPGIFTER
Namn:

Personnummer:

Adress:

Postadress

Telefon bostad

Mobiltelefon

Funktionshinder (Art och omfattning)
Ange synliga och/eller dolda funktionhinder

Vad är syftet/ändamålet med resan?

Nuvarande färdsätt
Jag åker buss på egen hand
Jag åker tåg på egen hand
Jag kan endast resa med buss eller tåg, om någon person följer med och hjälper mig
Jag kan inte alls resa med allmänna kommunikationer
Ange orsaken till att Du inte åker med andra klass tåg eller buss på egen hand, men den hjälp
transportföretaget kan ge

Postadress
Box 62, 662 22 ÅMÅL

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon
0532-171 35

Telefon vxl
0532-170 00

E-mail
Malin.sjoberg@amal.se

Telefax
0532-128 79

Medfört hjälpmedel
Inget hjälpmedel
Kryckor/käpp

Rollator, fällbar

Rullstol, fällbar

Rollator, ej fällbar

Rullstol, ej fällbar

Lätt elrullstol (<50kg)
Tung elrullstol(>50kg)

Annat, ange vad

Framresa
Datum

Från ort

Till ort

Från ort

Till ort

Återresa
Datum

Önskemål om färdsätt (Med hänsyn till funktionshindrets svårighetsgrad, beviljas det färdmedel som ger lägst kostnad för
kommunen. I första hand beviljas resan med kollektiva färdmedel)

Jag kan åka med:
Tåg

Buss

Båt

Flyg

Bil

Specialfordon

Jag kan åka med ovanstående om jag får anslutning med:
Anslutningsresa med personbil
hjälp vid av- och påstigning

Anslutningsresa med specialfordon
Annat:

Hjälpbehov under resan (Hjälpbehovet ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen på resmålet)
Ansöker om ledsagare

Nej

Ja ange antal……….

Om ja, ange hjälpbehovet under resan

Samtycke om att inhämta mer uppgifter
Jag tillåter att kommunstyrelsens handläggare vid behov får kontakta läkare, tjänsteman, personal eller
motsvarande i Åmåls kommun för att få kompletterande uppgifter.
Ja

Nej

UNDERSKRIFT (Sökande, förvaltare, god man eller vårdnadshavare för minderårig)
Ort och datum
Namnteckning

Behjälplig att fylla i ansökan, namn, telefonnummer och din relation till den sökande

Bifoga en kopia på förordnade som god man/förvaltare respektive fullmakt för ombud
Blanketten sänds till:
Kommunstyrelsen
Färdtjänst
Box 62
662 22 ÅMÅL

Vid frågor – Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare på telefonnummer 0532-171 35.

Ankomstdatum

Information till Dig som ansöker om Riksfärdtjänst
Vem är berättigad till Riksfärdtjänst?
Enligt 5 § Lag om Riksfärdtjänst skall tillstånd meddelas om resan till följd av den resandes
funktionsnedsättning inte, till normala reskostnader, kan göras med allmänna kommunikationer eller
inte kan göras utan ledsagare.






Sökande skall vara folkbokförd i kommunen.
Sökande skall ha ett stort och varaktig funktionsnedsättning om minst sex månader.
Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsändamål eller annan enskild angelägenhet.
Ej sjuk- eller behandlingsresor.
Att resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna, det vill säga stat, kommun
eller landsting.
För resan betalas en kilometerbaserad egenavgift oberoende av färdsätt motsvarande andraklass
tåg.

Riksfärdtjänst beviljas inom landet och från en kommun till en annan.
När ett tillstånd prövas tar man ställning till om den sökande kan:
1) Resa med ledsagare med allmänna kommunikationer (Tåg och buss)
2) Resa med taxi eller specialfordon
3) Resa med flyg
Vid alternativ 2 och 3 kan det i undantagsfall vara aktuellt med ledsagare men oftast görs
bedömningen att den sökande klarar av att resa ensam med hjälp av stöd som ges av transportörer och
annan personal. Funktionshindret måste bedömas bestå i mer än sex månader och vid behov styrkas
med läkarintyg eller annan utredning.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar behövs för att hantera ansökan, utredning, beslut och skrivelser för
riksfärdtjänst. Dina uppgifter hanteras med stöd av gällande dataskyddslagstiftningen och den lagliga
grunden myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i fem år efter din ansökan är inaktuell
eller att ditt färdtjänsttillstånd har upphört. Om du har överklagat ett beslut kommer detta ärende att
bevaras.
Vissa personuppgifter som behandlas delas med Västtrafik som är ansvariga för riksfärdtjänstresor
med personbil och specialfordon.

Vid frågor – Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare på telefonnummer 0532-171 35.
Telefontid helgfri måndag-fredag 9.00-11.00

Postadress
Box 62, 662 22 ÅMÅL

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon
0532-171 35

Telefon vxl
0532-170 00

E-mail
Malin.sjoberg@amal.se

Telefax
0532-128 79

