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Sökande
Efternamn

MobiltelefonTelefon dagtid

Utdelningsadress

Eventuella reserabatter

Förnamn

Ansökan om riksfärdtjänst

Postnummer

Framresa

Till adress

Datum

Önskad avresetid

Telefonnummer på vistelseorten

Från adress

fortsättning nästa sida  

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

E-postadress

Postort

Pensionär CSN-kort SFS-kort

Eventuell kontaktperson (god man/förvaltare, ombud, vårdnadshavare för minderårig eller annat)
Kopia på förordnande som god man/förvaltare respektive fullmakt för ombud ska bifogas ansökan.

EfternamnFörnamn Telefon

Bakgrund till ansökan
Beskriv ändamålet med resan (rekreation, fritidsverk-
samhet eller annan angelägenhet).

Beskriv den funktionsnedsättning som påverkar din 
möjlighet att resa med allmänna kommunikationer.

Önskad ankomsttid

Återresa

Till adress

Datum

Önskad avresetid

Från adress

Önskad ankomsttid
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Hjälpmedel på resan

Rollator

Elrullstol

Elmoped

Annan rullstol

Annat:

Datum

Ev. underskrift god man/förvaltare eller ombud

(Om minderårig) Underskrift vårdnadshavare 2

Sökandes underskrift

(Om minderårig) Underskrift vårdnadshavare 1

Ort

Medgivande
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och lämnar medgivande till att kontakt kan tas med och att 
uppgifter av betydelse för riksfärdtjänstutredningen kan inhämtas från intygsskrivande läkare, hälso- och 
sjukvård och i förekommande fall tjänsteman hos kommunen och andra myndigheter. 

Följande hjälpmedel 
behöver vara med på resan

Kan fällas ihop
under resan

Storlek i cm (om möjligt i hopfällt läge)
Höjd Bredd Djup Vikt i kg Batterityp

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Stöd under resan
Behöver du en medresenär för att få hjälp framme vid 
resmålet (denna betalar sin egen resa)?

Behöver du en ledsagare för hjälp under själva resan?

Ja Nej Ja Nej
Förnamn

Efternamn

Eventuella reserabatter

Förnamn

Efternamn

Eventuella reserabatter

Pensionär CSN-kort SFS-kort Pensionär CSN-kort SFS-kort

Färdmedel
Ange vilka färdmedel som du, med eventuell hjälp av 
annan person, kan resa med:

Ange behov av anslutning till andra färdmedel:

Tåg

Flyg

Båt

Buss

Taxi

Rullstolstaxi

Behöver anslutningsresa med taxi

Behöver anslutningsresa med rullstolstaxi
Ange eventuella andra behov av hjälp:

Bår behövs

Bärhjälp behövs

Bifoga aktuellt läkarutlåtande.

Skicka blanketten till: 

Älvkarleby kommun, Omsorgsförvaltningen, Biståndsenheten,  Box 4,  814 21 SKUTSKÄR



Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Individ- och familjeomsorgen behandlar dina personuppgifter för att handlägga din ansökan 
om riksfärdtjänst enligt lag om riksfärdtjänst. 
Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 e och 6.1 c. Behandlingen är 
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Utbildnings- och 
omsorgsnämndens myndighetsutövning. Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärende-
hanteringsprogram och sparas i fem år efter avslutat ärende. 

• Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter.
• Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
• Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.
• Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Utbildnings- och omsorgsnämnden, 
utbildning.omsorg@alvkarleby.se. 

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud, 
dataskyddsombud@alvkarleby.se eller  026-830 00. 

Mer information om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på www.alvkarleby.se



                                                                                         

 

 

 

     

  

 
Till dig som vill ansöka om Riksfärdtjänst vill vi upplysa: 

 
Riksfärdtjänst kan sökas av dig som har ett stort och omfattande funktionshinder som är 

varaktigt, och som på grund av det inte kan genomföra en resa på egen hand med allmänna 

kommunikationer eller till normala resekostnader. Riksfärdtjänsten regleras i en egen lag och 

har därför högre krav än färdtjänsten.  

 

Som grund för riksfärdtjänst gäller Lag om riksfärdtjänst SFS 1997:735. 

 

Ditt funktionshinder ska bedömas bestå mer än sex månader. Det ska också styrkas med 

medicinskt utlåtande för riksfärdtjänst som beskriver konsekvenserna av din 

funktionsnedsättning. Utlåtandet ska vara skrivet av sakkunnig inom vården. 

 

Riksfärdtjänst beviljas bara för rekreation- och fritidsresor eller resor för enskilda 

angelägenheter ( t.ex. begravning). Det innebär att alla önskemål om resor inte kan tillgodoses 

med riksfärdtjänst. 

 

Om du beviljas resa med riksfärdtjänst så görs resan i första hand med allmänna 

kommunikationer och med stöd av ledsagare vid behov. Du ordnar själv en ledsagare för 

resan. Hinder för resan t.ex. att du inte har någon ledsagare eller att tågbiljetter är slutsålda 

medför inte att resan för göras med taxi.  

 

Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälp till och från tåget eller vid tågbyte kan du 

beställa stationsledsagning: http://www.stationsledsagning.se/ Ledsagning finns på många 

stationer och kostar inget extra.  Boka ledsagning senast 24 timmar före avresa på telefon 

0771–75 75 75. För att resan ska bli säker och trygg behöver de veta måtten på rullstolen och 

hur mycket den och resenären väger tillsammans.  Begränsa ditt bagage som du tar med dig 

ombord till två mindre kollin och max 20 kilo. Ledsagaren har gul väst och hjälper dig till 

tåget. Om ledsagaren inte har kommit till den avtalade tiden ringer du 0774–44 55 55.  

 

Den egna kostnaden för resan bestäms av regeringens föreskrifter. Vid resa med riksfärdtjänst 

ska resenären betala en viss avgift, den s k egenavgiften. Egenavgiftens storlek skall motsvara 

normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer: 

https://www.rft.se/egenavgifter/  

 

Senast fyra veckor innan önskat resedatum ska ansökan vara inkommen till kommunen, detta 

för handlägging och ev. bokning av resa. Under sommar och storhelger behöver vi din 

ansökan två månader innan avresedatum.  

 

Ansökningsblankett finns på www.alvkarleby.se samt hos Medborgarservice i Kommunhuset. 

 

Hälsningar 

Handläggare Färdtjänst och Riksfärdtjänst 

Biståndsenheten nås via Medborgarservice tel. 026-83000

 

http://www.stationsledsagning.se/
https://www.rft.se/egenavgifter/
http://www.alvkarleby.se/

	Tom sida

