Ansökan om färdtjänst
Vad är färdtjänst?
Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder och regleras genom lag
(1997:736) om färdtjänst. Det är en del av kollektivtrafiken och innebär att man reser tillsammans med andra
resenärer. Du måste därför vara beredd på längre restider och resvägar än om du reser med privat bil eller taxi.
För att resa färdtjänst krävs ett tillstånd som ger dig rätt att resa med personbil eller specialfordon inom
Serviceresor. Förutsättningen för samtliga färdtjänstresor är att tillståndshavaren medföljer på resan.
Resor till eller från vårdinrättningar, såsom läkarbesök, är sjukresor och inte färdtjänstresor.

Vem kan få färdtjänst?
För att ansöka om färdtjänst via Skånetrafiken måste du vara folkbokförd i någon av de kommuner Region Skåne
har avtal om färdtjänst med.
Om du har en varaktig funktionsnedsättning som ger dig väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand
eller att resa med buss och tåg kan du ha rätt till färdtjänst.
Tillstånd till färdtjänst utreds och beslutas utifrån lag (1997:736) om färdtjänst av Skånetrafikens färdtjänsthandläggare. Det är hur stora dina svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss och tåg är som avgör om
du har rätt till färdtjänst, inte funktionsnedsättningen i sig. Hög ålder eller att det saknas allmän kollektivtrafik
där du ska resa ger inte heller per automatik rätt till färdtjänst.

Medicinskt utlåtande
Om du vill styrka dina svårigheter med ett utlåtande från en medicinskt behörig person, med kunskap om ditt
hälsotillstånd, kan du komplettera din ansökan med det. Om din handläggare bedömer att ditt hälsotillstånd
behöver styrkas med ett utlåtande, kontaktar denne dig i samband med utredning av färdtjänst. Det är du själv
som ordnar med utlåtande.

Ledsagare
Om du behöver hjälp i bilen under färden kan du även ansöka om ledsagare. Det gör du i avsnittet om hjälpbehov vid resor med serviceresor. Behov av hjälp före eller efter resa berättigar inte till ledsagare.

Har du fler frågor?
Kontakta oss på 0771-77 44 33, fardtjanst@skanetrafiken.se eller läs mer på skanetrafiken.se.

Viktigt
Jag har tagit del av den fullständiga informationen.
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postnr

Telefonnummer samt riktnummer

Mobilnummer

Behov av tolk? I så fall ange språk här:		

Behov av dövtolk?

1

Postadress

Du som har god man, förvaltare eller företrädare och vill ha post samt fakturor rörande din färdtjänst skickad
dit ska, utöver att skicka in registerutdrag, även fylla i den adress som post och fakturor ska skickas till nedan:

Om du som sökande vill att vi kontaktar en person i din närhet när ansökan behandlas kan du ange namn
och telefonnummer till den personen här, samt vilken relation personen har till dig som sökande. Det kan
exempelvis vara en personal eller anhörig som har kännedom om ditt hälsotillstånd.

Avser ansökan även arbets- eller studieresor? Om Ja, skriv här till vilken adress och vad det är för typ av verksamhet. För att ha rätt till en fast månadskostnad med rabatterat pris för arbets- eller studieresor behöver det
gälla resor till eller från arbete, daglig verksamhet, dagverksamhet eller studier över grundskolenivå (dock ej
gymnasiesärskola).

Om du bor på särskilt boende, vårdboende eller LSS-boende kan du ange namnet på boendet

Fyll i det alternativ som stämmer för dig
Villa med
yttertrappa
Ramp

Lägenhet

Hiss

Klarar du att gå i trappor?
Ja
Nej
Delvis
Om du svarat Nej eller Delvis, varför inte?

Uppgifter om hälsotillstånd
Om din funktionsnedsättning påverkar din förflyttningsförmåga, beskriv hur.
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Ungefär hur långt kan du maximalt förflytta dig, i din egen takt och med eventuella gånghjälpmedel och
vilopauser? Skriv antal meter.

Behöver du stöd av annan person när du förflyttar dig?
Ja
Nej
Kan du resa med buss och tåg?
Ja, på egen hand
Ja, med stöd av annan person

Nej

Om din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att resa med buss och tåg, beskriv hur.

Beräknad varaktighet på dina svårigheter med att förflytta dig och/eller att resa med buss och tåg.
Mindre än 3 månader
3-6 månader
6-12 månader
Över 12 månader
Vilket/Vilka hjälpmedel använder du regelbundet?
Käpp
Rollator
Rullstol
El-rullstol
Assistanshund
Inget
Annat

El-rullstol med styre

Om du svarat annat, ange vilket

Fyll i om du har ett eller flera av nedanstående behov vid resor med serviceresor
Sitta i rullstol hela resan
Ligga ned under resan
Hjälp till och från bilen
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Behöver du hjälp i serviceresefordonet under själva resan? Om Ja, med vad?

Övriga upplysningar

Genom att skriva under och skicka in ansökan samtycker du till nedanstående. Om ansökan gäller
minderårig med två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavare skriva under för att ansökan ska kunna
behandlas. Du som har god man eller förvaltare ska skicka med registerutdrag från överförmyndarnämnden
till ansökan. Det skickas till Skånetrafiken, Färdtjänst, 281 83 Hässleholm.

Jag försäkrar härmed på heder och samvete att de uppgifter jag lämnat är riktiga i alla delar. Om det inträffar
förändringar som påverkar min förmåga att resa med allmänna kommunikationer eller min förmåga att förflytta
mig på egen hand kommer jag omgående att meddela detta.
Jag lämnar mitt medgivande till att handläggare vid behov kontaktar person inom kommun, hälso- och
sjukvård eller annan myndighet, samt vid behov samlar in uppgifter om resor med serviceresor och allmänna
kommunikationer med mitt serviceresekort, i de fall det är av betydelse för färdtjänstutredningen. Uppgifterna
skyddas enligt 29 kap. 6-7§ Offentlighets- och sekretesslagen.
Jag är införstådd med att de uppgifter om mig som är nödvändiga för genomförande av färdtjänsttransport kan
komma att behandlas i dataregister i den omfattning som behövs för tjänsten.
Datum

Skriv ut och signera
Namnunderskrift

Namnförtydligande

Skånetrafiken registrerar och hanterar de personuppgifter du anger i din ansökan, för att kunna handlägga
ansökan enligt färdtjänstlagen. Rättslig grund för hanteringen är att den är nödvändig för att fullgöra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
Skånetrafiken hanterar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Mer information om
GDPR kan du hitta på vår hemsida, https://www.skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/villkor/personuppgifter/
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