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Riksfärdtjänstresa ansökan 

Om du inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken eller inte kan genomföra samma resa till normal reskostnad på 

grund av funktionsnedsättning kan du beviljas riksfärdtjänstresa. Ändamålet med resan ska vara rekreation, 

fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Ansökan ska vara inlämnad senast 21 dagar, före avresa. 

  Sökandes personuppgifter 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Adress Postnummer Ort  

Våningsplan E-post 

Telefon Mobil 

Hjälpmedel - Vilket eller vilka hjälpmedel använder du i din vardag vid förflyttning 

Rullator fällbar 

Rullator ej fällbar 

 

Mått på elrullstol 

 
Rullstol fällbar 

Rullstol ej fällbar 

 
Lätt elrullstol (<50kg) 

Tung elrullstol (>50kg) 

 

Batteri till elrullstol 

 

Längd: (cm) Bredd: (cm) Höjd: (cm) Vikt: (kg) Torrcell/gelé Våtcell/litium 

Annat hjälpmedel: 

Funktionsnedsättning -Beskriv din svårighet att resa med allmänna kommunikationer t.ex. flyg, tåg, buss. 

 

  Framresa 

Från gata, ort Flightnummer 

Till gata, ort 

Bestämd tid som du behöver vara framme och i så fall, varför: 

 

 

 

Datum Telefonnummer där resan kan bekräftas 

  Återresa 

Från gata, ort Flightnummer 

Till gata, ort 

Bestämd tid som du behöver vara åter och i så fall, varför: 

 

 

Datum Telefonnummer där resan kan bekräftas 
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  Färdmedel 

Jag kan åka med 

Tåg Flyg Båt 

 
Om 

 
jag får anslutningsresa 

 
med... 

 

Bil 

 

Specialfordon 

 

Bår behövs 

Jag kan endast åka med 

 

Bil Specialfordon 

                      Varför: 

 
 
 

             Bår behövs 

Ledsagare eller medresenär: Obs! Medresenär betalar själv resan! 

För och efternamn Ledsagare Medresenär 

För och efternamn Ledsagare Medresenär 

Medresenär under 25år? 

Ja Nej  

Om Riksfärdtjänst med ledsagare, vilken hjälp behöver du utöver det som chauffören kan hjälpa dig med: 

 

 

 

Syftet med resan: 

Kompletterande upplysningar till ansökan: 

 

Sökandes underskrift 

Ort och datum 

Underskrift Namnförtydligande 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Surahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas 

i enlighet med Dataskyddsförordning (GDPR). Registreringen görs för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta 

mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Surahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens 

dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se 

http://www.surahammar.se/omkommunen/dataskyddsforordningengdpr.4.6f87628416347e300a0c7ebf.html 
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