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RKM Norrbotten Kungsgatan 23 B 972 31 Luleå 

www.rkmbd.se 

Ansökan om särskild kollektivtrafik/färdtjänst 

Särskild kollektivtrafik/färdtjänst
Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken för den som på grund av funktionshinder har stora 
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Den 
sökande ska ha funktionshinder som beräknas vara i minst tre månader. Det är endast 
funktionshindret som är avgörande för rätten till färdtjänst. Färdtjänst beviljas inte på grund av att 
allmänna kommunikationsmedel saknas. Ett färdtjänsttillstånd kan kombineras med individuella 
föreskrifter och villkor. Färdtjänst får inte nyttjas för resor till och från hälso- och sjukvård. För dessa 
resor ska kontakt tas med Sjukresor 020-96 00 96. 

Ledsagare 
Den som behöver hjälp i fordonet under själva resan kan beviljas ledsagare. I färdtjänsttillståndet 
ingår alltid förarservice med hjälp vid på- och avstigning samt vid i och urlastning av hjälpmedel och 
normalt bagage. 

Medicinskt utlåtande 
Om färdtjänstutredningen behöver kompletteras med medicinskt utlåtande ber din handläggare dig 
att kontakta vården. Om du vid ansökningstillfället har ett aktuellt medicinskt utlåtande kan du 
bifoga detta med ansökan. 

Personuppgifter 

Namn Personnummer 

Folkbokföringsadress 

Postnummer och ort Folkbokföringskommun 

Telefonnummer E-post

Inför kontakten med dig 

Behöver du tolk? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Dövtolk
Om ja, ange vilket språk 

Vem vill du helst att vi kontaktar?   ☐ Mig själv  ☐ Företrädare enligt nedan
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Företrädare 

☐ God man* 
☐ Förvaltare* 

☐ Vårdnadshavare 1 
☐ Vårdnadshavare 2 

☐ Annan, ange relation till sökande 

Namn 
      

Telefonnummer 
      

Namn 
      

Telefonnummer 
      

Adress 
      

Postnummer och ort 
      

E-post 
      

*Kopia av registerutdrag/fullmakt ska bifogas 

 

Bostadsförhållanden 

Yttertrappa, antal steg 
      

Om lägenhet, ange våningsplan 
      

Finns hiss? Finns ramp? 

☐ Ja              ☐ Nej ☐ Ja                     ☐ Nej 

Särskilt boende Namn på boendet, ange avdelning 
      
 

☐ Ja              ☐ Nej             

Telefonnummer och e-post till boendet 
      

Namn på ev. kontaktperson 
      

 

Hälsotillstånd/Funktionsnedsättning 

Vilken/vilka funktionsnedsättningar har du?  

☐ Gångsvårigheter ☐ Balanssvårigheter 

☐ Synnedsättning ☐ Hjärt- och/eller kärlproblem 

☐ Orienteringssvårigheter ☐ Psykisk sjukdom 

☐ Yrsel ☐ Annat: 
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Förflyttningsförmåga 

Om din funktionsnedsättning påverkar din förflyttningsförmåga, beskriv hur. 
      

 
 

Använder du hjälpmedel vid förflyttning, vilket/vilka? Hur långt kan du maximalt förflytta dig?  
(med ev hjälpmedel) 

☐ Käpp/krycka/stavar ☐ Rullstol ☐ 0–50 m ☐ 50–200 m ☐ > 200 m 

☐ Rollator ☐ Service-/ledarhund* 

☐ El-rullstol ☐ Annat, ange vad: 

*Kopia på intyg ska bifogas 

 

Vad klarar du? 

Kryssa för det som stämmer in på dig. 

☐ Gå endast inomhus ☐ Klara vanliga hinder som trottoarkanter och trösklar 

☐ Gå både inomhus och utomhus ☐ Gå i trappa med räcke 

☐ Gå i backig miljö ☐ Gå enstaka steg med stöd 

Kommentar: 
 

 

Förmåga att resa med buss och/eller tåg 

Kan du resa med buss och/eller tåg? 

☐ Ja, på egen hand ☐ Ja, med stöd av annan person ☐ Nej 
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Om din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att resa med buss och tåg, beskriv hur. 
      

 

Extra behov 

Fyll i om du har ett eller flera av nedanstående behov vid färdtjänstresor 

☐ Jag behöver sitta i rullstol under resan ☐ Liggande transport 

☐ Annat, ange vad:        

 

Ansökan om ledsagare - Hjälpbehov i fordonet under resan  

Behöver du hjälp av ledsagare i fordonet under själva resan? 
I färdtjänstservice ingår alltid hjälp in och ut ur fordonet samt hjälp med hjälpmedel och bagage.   

☐ Ja ☐ Nej 

Om ja, beskriv vilken hjälp du behöver och varför: 
      

 
Varaktighet 

Ange beräknad varaktighet på dina svårigheter att förflytta dig och/eller att resa med buss och/eller tåg. 

☐ Mindre än 3 månader ☐ 3–6 månader ☐ 6–12 månader 

☐ Mer än 12 månader ☐ Bestående ☐ Oklart/vet ej 
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Arbets-/studie-/dagverksamhetsresor 

Reser du till och från arbete, studier, dagverksamhet eller annan sysselsättning? 

☐ Ja ☐ Nej

Övriga upplysningar 

Underskrift 

Datum Underskrift sökande/företrädare 

Underskrift vårdnadshavare 1 

Underskrift vårdnadshavare 2 

Behjälplig med ansökan 

Namn 

Telefonnummer Ange relation till sökande 

RKM hanterar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR artikel 6 e och Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 

Ansökan skickas till: Kontaktuppgifter: 
RKM Telefon: 0926-752 77, 10–12 helgfria vardagar 
Kungsgatan 23 B  E-post: fardtjanst@rkmbd.se
972 31 Luleå 
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