
ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST 1 (2)

Blankettnummer-Utgåva 
37346-1 

Information 

Särskild kollektivtrafik är en transport för personer som 
på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte klarar 
att resa med allmän kollektivtrafik. 

Skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten 
Färdtjänst 
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 Västerås 

Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Adress Postadress 

Våningsplan Tillgång till hiss 

 Ja  Nej 
Telefon Mobil 

Eventuell annan kontaktperson än sökande Telefon 

Beskriv din funktionsnedsättning samt vilka svårigheter den orsakar dig att förflytta dig på egen hand 

Beskriv dina svårigheter med att resa med allmän kollektivtrafik 

Kan du resa med allmän kollektivtrafik om du har en ledsagare? 
 Ja     Nej 



 

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST 2 (2) 
 

Blankettnummer-Utgåva 
37346-1 

 
 

 
Vilket eller vilka hjälpmedel använder du i din vardag vid förflyttning? 

 Inget  Käppar/kryckor  Rollator fällbar  Rollator ej fällbar  Rullstol fällbar 

 Rullstol ej fällbar  Elrullstol/Elscooter  Annat:       

Hur klarar du att förflytta dig på egen hand utan eller med gånghjälpmedel? 
Klarar du att gå till/från busshållplatsen vid din bostad?  Ja  Nej 
Kan du gå på/av bussen på egen hand?  Ja  Nej 

Kan du resa med allmän kollektivtrafik? 
Buss med trappor?  Ja  Nej 
Buss utan trappor?  Ja  Nej 
Närmaste busslinje:       

Övriga upplysningar 
 

      

Vistas du för närvarande på korttidsboende/lasarett? Om ja, vilket Telefonnummer 

            
Finns behov av tolk? 

 Nej  Ja, ange språk:       

Sökandes underskrift 
Ja, jag samtycker till att de upplysningar jag har lämnat genom att skicka in denna ansökan får behandlas med hjälp av IT 
och att uppgifterna får användas som underlag för prövning av ansökan om färdtjänst och/eller riksfärdtjänst och för 
uppföljning av verksamheten. Endast de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra transporten lämnas vidare till 
trafikbolag som har i uppdrag att samordna färdtjänsttrafiken. Region Västmanland är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen och ska se till att bestämmelserna i personuppgiftslagen följs. Ansökan ska göras skriftligt och vara 
egenhändigt undertecknad. Kopia på förordnande alternativt en fullmakt, ska bifogas ansökan. 
 

Ort och datum 

      
Underskrift Namnförtydligande 
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