Töreboda

Gullspång

Kommuner i samarbete

Ansökan till Riksfärdtjänst
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Mobilnummer

Resa från gata, ort

Framresa

Önskad
avresetid
framresa

Resa till gata, ort

Datum

Klockan

Telefonnummer där resan kan
bekräftas

Klockan

Telefonnummer där resan kan
bekräftas

Från gata, ort

Återresa

Till gata, ort

Önskad
avresetid
återresa

Datum

Färdmedel

Jag kan åka med: Tåg……

Flyg…...

Båt…….

Bil……

Specialfordon……

Om jag får anslutningsresa med: bil…… Specialfordon……
Efternamn
Förnamn
Ledsagare alt
medresenär

bår behövs……
Ledsagare…………
Medresenär……….

Efternamn

Förnamn
Ledsagare…………
Medresenär……….

Medresenärs adress (krävs vid flyg och tågbeställning)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Töreboda kommun
Trafikhandläggare
Box 83
545 22 TÖREBODA

Kommunhuset
Börstorpsgatan 1
Töreboda

0506-180 00 vxl
0506-189 11 direkt

0506-180 21

Syftet med resan

Funktionshinder, art och omfattning

Med gånghjälpmedel kan jag förflytta mig, antal meter.

Jag kan gå i vanlig trappa med ledstång:

Ja………. Nej………….

Jag klarar enstaka trappsteg:
Rollator, fällbar

Ja……….. Nej…………
Rullstol, fällbar
Lätt elrullstol <50 kg)

Medfört
hjälpmedel

Sökandes
underskrift

Rollator, ej fällbar

Datum

Rullstol, ej
fällbar
Namnteckning

Tung elrullstol
(>50 kg)

Annat

Töreboda

Gullspång

Kommuner i samarbete

Vem har rätt till Riksfärdtjänst?
Ansökan om riksfärdtjänst är till för personer som till följd av ett stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Det vill säga när man inte kan resa med
buss och tåg trots den hjälp man kan få av trafikföretagens personal.
Utgångsläget är en resa med tåg i andra klass klarar man inte av att resa ensam på tåg eller buss
kan man bli beviljad ledsagare. Kommunen har dock ingen skyldighet att skaffa ledsagare utan
det ankommer på resenären att själv skaffa ledsagare.
En riksfärdtjänstresa får ske i Sverige från en kommun till en annan kommun.
För att få Riksfärdtjänst görs en särskild bedömning. En ansökan får göras för varje resa. Att en
gång ha blivit beviljad resa med taxi innebär inte automatiskt att det blir taxi även nästa gång
utan det beror på resenärens funktionshinder och kollektivtrafikens tillgänglighet.
Att man har färdtjänsttillstånd innebär inte heller att man automatiskt har rätt till Riksfärdtjänst.
Ansökan om riksfärdtjänst prövas enligt lagen om riksfärdtjänst.

Lagen om riksfärdtjänst 5§ lyder enligt följande:
Tillstånd skall meddelas om:
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göra
med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild
angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna
kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Ansökan om riksfärdtjänst ska göras senast 15 arbetsdagar före avresa för att garantera
att utredning/beslut samt beställning av resa ska kunna genomföras före avresedatum.
Ansökan skickas till;
Trafikhandläggare
Töreboda kommun
Box 83
545 22 Töreboda

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Töreboda kommun
Trafikhandläggare
Box 83
545 22 TÖREBODA

Kommunhuset
Börstorpsgatan 1
Töreboda

0506-180 00 vxl
0506-189 11 direkt

0506-180 21

