
Ansökan om Riksfärdtjänst

Personuppgifter

Namn Personnummer

Bostadsadress

Postnr Postort

Kontaktperson och telefonnummer, om annan än den sökande.

Telefonnummer hem

Mobilnummer

Behov av tolk vilket språk

Ansökan avser

Enstaka resa Resor under viss tid. Ange datum för första resan nedan.

Avresa från till Datum

Återresa från till Datum

Resans ändamål

Hälsotillstånd/funktionsnedsättning (fysisk och psykisk)

Beskriv på vilket sätt och i vilken utsträckning du har svårigheter att resa med 2:a klass tåg och buss på egen hand.

fortsätt på nästa sida

Ändamålet ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. Enskild angelägenhet ska vara av fritidskaraktär och inte avse  
resa till arbete, utbildning, sjukvård eller bekostas av det allmänna.       

Önskemål om tid

Önskemål om tid



Färdmedel 
Jag kan åka med:

Tåg Tåg med ledsagare Flyg Personbil Personbil med ledsagare

Buss Buss med ledsagare Flyg med ledsagare Färdtjänstbuss Färdtjänstbuss med ledsagare

Medresenär som följer med: Ja Nej

Jag samtycker att riksfärdtjänsthandläggare får kontakta hälso- och sjukvård samt kommun om ytterligare information 
behövs för utredning.

Ja Nej

Ort och datum Sökandens namnunderskrift

Behjälplig vid ansökan. 

Ansökan ska vara handläggaren för riksfärdtjänst tillhanda senast 2 veckor innan avresedatum. Ifylld ansökan 
skickas till Borås Stad, Tekniska förvaltningen 501 80 Borås.  
  
För att underlätta administration inom verksamheten registreras uppgifter så som namn, adress och funktionshinder. De som kör riksfärdtjänst kan ta del 
av sådana uppgifter som behövs för att utföra uppdraget på ett säkert sätt. Personuppgifter i denna ansökan kommer att behandlas i enlighet med 
Dataskyddsförordningen som underlag för beslut om riksfärdtjänst. På boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.  
  
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för Tekniska förvaltningen, och nås via e-post tekniska@boras.se eller via tekniska förvaltningens IT- och 
GIS-samordnare genom Tekniska förvaltningens växel 033-35 74 00.

Hjälpmedel som måste tas med på resan

Rollator/gåstol

Hopfällbar rullstol

Manuell rullstol

Eldriven rullstol

Elmoped (måste kunna flytta över till ett säte)

Ledarhund

Annat Ange vad

Hur långt kan du, med eventuella hjälpmedel förflytta dig utomhus? meter

Ledsagare/medresenär 
Om resan inte kan genomföras på egen hand kan ansökan om rätt till kostnadsfri ledsagare göras. Medresenär kan i mån av plats följa med till 
självkostnadspris. 

Nej JaBehov av ledsagare

Beskriv vilket hjälpbehov som finns. Behovet ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet.

Inget

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga.

Ja Nej
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