Ansökan om riksfärdtjänst
Ansökan skickas till Essunga kommun, 465 82 Nossebro.
Bifoga ev ett läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning.
Fakta riksfärdtjänst
Det fordras tillstånd för att resa med riksfärdtjänst, vilket man ska ansöka om före resan. Rätt till riksfärdtjänst har en person med stor och
varaktig funktionsnedsättning och som på grund av detta måste resa på ett dyrare sätt än andra. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan ska ske inom Sverige från en kommun till en annan. Färdtjänst kan inte
utnyttjas för den aktuella resan.
Tillståndet kan även innefatta rätten att ta med ledsagare under resan. Kommunen är inte skyldig att anordna transporten; ej heller
ledsagare. Det är funktionshindrets svårighetsgrad som helt och hållet avgör vilket färdmedel som får användas. För mer information om
riksfärdtjänst, se nästa sida eller kommunens hemsida www.essunga.se.

Personuppgifter:
Namn:

Personnummer:

Adress:
Postnummer:

Postort:

Hemtelefon:

Mobil:

Ev. kontaktpersons namn och telefonnr:
Behjälplig med ansökan, v.g. uppge namn och telefonnr:

Funktionsnedsättning
Beskriv din funktionsnedsättning och ett eventuellt behov av ledsagning på resan:

Avsikt med resan

Framresa

Från gata och ort:
Till gata och ort:
Avresetid:

Återresa

Från gata och ort:
Till gata och ort:
Avresetid:
fortsättning nästa sida

1

2

Hjälpmedel
Beskriv vilka hjälpmedel du eventuellt använder för att ta dig fram:

Intygande:
Jag lämnar mitt medgivande till att kontakt tas med och att uppgifter inhämtas från intygsskrivande läkare och i förekommande
fall tjänsteman hos kommunen, hälso- och sjukvården eller Försäkringskassan, som har uppgifter av betydelse för utredningen. Jag
försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett stort och varaktigt
funktionshinder och måste därför resa på ett särskilt kostsamt sätt.
Jag lämnar mitt medgivande och är införstådd med att de personuppgifter jag har lämnat kommer att lämnas vidare till Västtrafik,
Regionens beställningscentral och transportör för genomförande av färdtjänstresor och sjukresetransport. Alla uppgifter kommer att
behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL,1998:204).
Datum: 		

Underskrift:

Kommunen har hand om riksfärdtjänsten och prövar om du har rätt att få tillstånd. Under utredningen kan ett läkarutlåtande begäras och för att underlätta handläggningen bör du bifoga ett läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning.
Även ett hembesök kan krävas. Du får svar på din ansökan inom tre veckor från det att ansökan inkommit till kommunkontoret. Ansökan skickas till Färdtjänsthandläggare, Essunga kommun, 465 82 Nossebro.
Mer information om riksfärdtjänst
Följande text är ett utdrag ur Handbok i riksfärdtjänst utgiven av Sveriges kommuner och landsting, Svenska Färdtjänstföreningen samt
Kommentus Förlag 2009.
”Kan en person med funktionsnedsättning resa på egen hand med kollektivtrafik med den service och hjälp som ges, kan denne inte beviljas
riksfärdtjänst. Färdtjänstberättigad person kan dock använda färdtjänsten för anslutningsresor till och från allmänna kommunikationer.” (s. 17)
”Skillnad mellan riksfärdtjänst och färdtjänst
Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Riksfärdtjänstlagen 1 § lyder: ”En kommun skall på de villkor som anges i denna
lag lämna ersättning för resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt
sätt. ”. Detta kan jämföras med 7 § färdtjänstlagen: ”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas dem som på grund av funktionshinder, som inte
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
De båda lagarnas olika formulering innebär delvis andra och betydligt högre krav vad gäller svårigheterna att resa för att få tillstånd till
riksfärdtjänst jämfört med tillstånd till färdtjänst. Riksfärdtjänstlagen tar endast sikte på själva resan och att den måste genomföras på ett
särskilt kostsamt sätt till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning. En person kan beviljas färdtjänst på grund av väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer, dvs svårigheter överstigande en viss nivå. Riksfärdtjänstlagen innehåller däremot ingen sådan
gradering av svårigheterna. Domstolarna har tolkat detta som att man har rätt till riksfärdtjänst endast om en resa i princip inte kan genomföras med allmänna kommunikationer på egen hand.” (s.20)
Läs mer i Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
Den som beviljats riksfärdtjänst betalar ordinarie reskostnad (egenavgift) och huvudmannen står för överskjutande belopp. Billigaste
färdsätt ska användas och i första hand används allmänna kommunikationer.

För mer information om ledsagarservice se www.stationsledsagning.se eller kontakta SJ, 0771-75 75 75.
Utredarens anteckningar:

