Ansökan om ledsagare/särskilda
villkor för dig som har
färdtjänsttillstånd
Sida 1(1)

Vid frågor kontakta:
Telefon 0243-31 81 60
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Ledsagare
Du som behöver hjälp i fordonet under
själva resan kan ansöka om tillstånd för
ledsagare. Behovet av ledsagare syftar
endast till att vara knutet till själva resan
och inte till t.ex. vistelsen vid resmålet.
Du måste själv ordna ledsagare. Ledsagaren
ska kunna tillgodose de behov
färdtjänstresenären har för att kunna
genomföra resan. Barn under sju år som
har rätt till färdtjänst ska alltid ha en vuxen
person som ledsagare vid resa.
Beslutet om ledsagare måste framgå i ditt
färdtjänsttillstånd.

Ansökan skickas till:
Region Dalarna
Kollektivtrafikförvaltningen, Färdtjänst
Box 10015
781 10 Borlänge
Särskilda villkor
Om det finns särskilda skäl, kan ett
färdtjänsttillstånd förenas med särskilda villkor
såsom t.ex. ensamåkning, maximal omvägstid
eller resa med en viss typ av fordon.
Utgångspunkten för särskilda villkor är att det
föreligger sådana svårigheter att den
färdtjänstberättigade är förhindrad att
genomföra färdtjänstresor
Beslutet om särskilda villkor måste framgå i ditt
färdtjänsttillstånd.
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Vid frågor kontakta:
Telefon 0243-31 81 60
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Ansökan skickas till:
Region Dalarna
Kollektivtrafikförvaltningen, Färdtjänst
Box 10015
781 10 Borlänge

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer

Folkbokföringskommun

Behov av språktolk

Om ja, vilket språk?

Behov av dövtolk

 Ja  Nej

 Ja  Nej

Eventuell god man, förvaltare, ombud eller vårdnadshavare

Kopia på förordnande gällande god man eller förvaltare respektive fullmakt för ombud skall bifogas ansökan
Namn

E-postadress

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer och -ort

Beslutet skickas till vidstående person

 Ja  Nej
Vad ansöker du om?







Ledsagare, antal ledsagare: _____
Ensamåkning
Maximal omvägstid
Liten bil
Trappklättrare

Beskriv utförligt varför du är i behov av ledsagare/särskilda villkor i ditt
färdtjänsttillstånd

sida 2(2)

Övriga upplysningar



Godkänner du att dina personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan avser
enligt Offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddslagen GDPR?
Ja

Intygar du att din ansökan är sanningsenligt ifylld? Om det inträffar förändringar som gör att jag inte
längre är i behov av ledsagare i färdtjänsten ska jag meddela det till kollektivtrafikförvaltningen.
 Ja
Observera att en ofullständig ansökan kan komma att skickas tillbaka för komplettering av uppgifter,
detta leder till att väntetiden förlängs.
Underskrift
Jag medger att kollektivtrafikförvaltningen får ta kontakt med nedanstående för att hämta uppgifter som har
betydelse för färdtjänst.

 Kommunen  God man / Förvaltare  Anhörig  Behjälplig med ansökan
Namnteckning

Ort och datum

Namnförtydligande

Telefonnummer

Behjälplig med ansökan
Namn

Telefonnummer

Relation

Anhörig/kontaktperson
Namn

Telefonnummer

Region Dalarna hanterar alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförodningen och Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). dalatrafik.se/integritetspolicy
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