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Information 

Om du inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken 
eller inte kan genomföra samma resa till normala 
reskostnader på grund av funktionsnedsättning kan du 
beviljas riksfärdtjänstresa. Ändamålet med resan ska 
vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet. 

Skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten 
Färdtjänst 
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 Västerås 

Sökandes personuppgifter 
Namn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Adress Postadress 

Innehar CSN/SFS-kort? Våningsplan Telefon 

 Ja   Nej 
E-postadress Mobil 

Eventuell annan kontaktperson än sökande Telefon 

Hjälpmedel 
 Rullstol fällbar  Rollator fällbar  Lätt elrullstol (< 50 kg)  Annat: 

 Rullstol ej fällbar  Rollator ej fällbar  Tung elrullstol (>50 kg) 

Mått på rullstol Batteri till elrullstol 

Längd  cm    Bredd  cm    Höjd  cm    Vikt  kg  Torrcell/gelé  Våtcell/litium 

Beskriv dina svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel 

Framresa 
Från gata, ort Flightnr 

Till gata, ort 

Telefonnummer där resan kan bekräftas (även riktnr.) 

Önskad avresetid: Datum: Klockan: 

Återresa 
Från gata, ort Flightnr 

Till gata, ort 

Telefonnummer där resan kan bekräftas (även riktnr) 

Önskad avresetid: Datum: Klockan: 
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Vilket/vilka färdmedel kan du åka med? 
 Tåg  Flyg  Båt     Buss       Om jag får anslutningsresa med:  Bil  Specialfordon Bår  

 Varken tåg, flyg, båt eller buss. Jag kan endast resa med:  Bil  Specialfordon Bår 

Ledsagare/medresenär 
Namn 

 Ledsagare  Medresenär 
Namn 

 Ledsagare  Medresenär 

Medresenär under 25 år?  Ja  Nej 

Syfte med resan 

Kompletterande upplysningar till ansökan 

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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