
  

 
   

  

 

 
 

  
   

 

 

 
  

  

   

  

  

 

  
   

Om att ändra ditt tillstånd 
Använd den här blanketten om du har ett tillstånd för färdtjänst som du behöver ändra. 

Läs om den ändring du vill ansöka om 

Läs om den ändring du vill ansöka om så du vet villkoren. Svara utförligt på frågorna. Fyll alltid 

i svar och uppgifter på fråga 1, 2, 3 och 7. Behöver du hjälp att fylla i blanketten ringer du 
kundservice. 

När vi gör en bedömning av din ansökan så tittar vi på din senaste ansökan om färdtjänst, 
kommunutredning, läkarintyg och dina tidigare resor. 

Vi kan begära komplettering om vi behöver 

När vi gör en bedömning av din ansökan så tittar vi på de handlingar som vi fått in vid din 

tidigare ansökan om färdtjänst, så som läkarintyget och kommunutredningen. Vi tittar även 
på dina tidigare resor. Vi kan begära att du skickar in 

• aktuellt läkarintyg som styrker ditt behov

• beslut från Försäkringskassan på dubbelassistans

• intyg om föreskriven elrullstol eller el-moped

• utredning från kommunal färdtjänstutredare.

Här listas de  ändringar du kan ansöka om  

Allergibil  

Skicka med ett aktuellt läkarintyg.  För att beviljas allergibil behöver läkarintyget styrka att du  
behöver resa med allergibil för att kunna resa med  färdtjänst.  Svara på frågorna 1, 2, 3 och 7.  

Ledarhund,  servicehund  eller  assistanshund   

Skicka in ett certifieringsintyg  för hundens funktion och utbildning från organisationen som  
har utbildat hunden.  

Du kan beviljas tillstånd att ta med din hund på färdtjänstresan utan  extra kostnad. Det  måste  
då framgå av  ansökan och intyget  att du som resenär behöver aktiv hjälp under resan av din  
servicehund eller assistanshund . Svara på frågorna 1, 2, 3 och 7.  

Bårtaxi   

För att du ska kunna beviljas möjlighet att resa liggandes ska din funktionsnedsättning som  
ligger till grund för svårigheterna att resa sittandes i  rullstol eller säte vara styrkt i läkarintyg.  
Svara på frågorna 1, 2, 3 och 7.  

Båttaxi   

Du måste vara folkbokförd på en ö för att kunna beviljas detta. Det behöver också vara styrkt i 

läkarintyg och medicinskt motiverat varför du har svårt att ta dig till Waxholmsbolagets 

brygga på grund av din funktionsnedsättning. Svara på frågorna 1, 2, 3, 6 och 7. 



  

 

 
   

  

 

 

   
 

  

     
   

 
  

 
  

  

   

  

     
   

   
 

 

  

   
  

  
 

 

  

Ensamåkning 

Skicka in ett aktuellt läkarintyg. För att beviljas ensamåkning behöver det vara styrkt i 
läkarintyget varför du på grund av funktionsnedsättning inte kan resa tillsammans med andra 

resenärer. Svara på frågorna 1, 2, 3 och 7. 

Framsäte 

För att kunna beviljas rätten att sitta i framsätet vid resor behöver det vara styrkt i läkarintyg 

att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan resa i baksätet på en personbil. Svara på 
frågorna 1, 2, 3 och 7. 

Ledsagare 

Du kan beviljas möjlighet att utan extra kostnad ta med en person vid dina färdtjänstresor, en 
så kallad ledsagare. 

Det måste framgå av ansökan vilken hjälp du behöver under själva resan. Kriterierna för att 
beviljas ledsagare tar inte hänsyn till ditt behov av hjälp när du kommer fram till resmålet och 

omfattar inte sådan service som föraren ska ge. Läs på 
fardtjansten.regionstockholm.se/service om vilken service som föraren ska ge. Svara på 

frågorna 1, 2, 3, 4 och 7. 

Har du dubbelassistans beviljad skicka då med kopia på Försäkringskassans beslut. 

Rullstolstaxi 

För att kunna beviljas rullstolstaxi ska det vara styrkt i läkarintyg varför du inte kan resa med 
taxi och varför du behöver resa med rullstolstaxi för att kunna använda din färdtjänst. 

Skicka in ett intyg på det förskrivna hjälpmedlet om du har en förskriven el-moped eller 
el-rullstol. Svara på frågorna 1, 2, 3, 5 och 7. 

Vi skyddar dina personuppgifter 

När du ansöker om färdtjänst behöver du lämna vissa personuppgifter. Uppgifterna behövs 
för att vi ska kunna fatta ett beslut om färdtjänsttillstånd. 

Vi tar din integritet på stort allvar och har rutiner och system för att behandla personuppgifter 
på ett säkert sätt. 

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifterna kontaktar du: 
Trafikförvaltningen, Dataskyddsombudet, 105 73 Stockholm. 

Läs mer på fardtjansten.regionstockholm.se/personuppgifter. 

http://www.fardtjansten.sll.se/personuppgifter


 
 

 

   
 

 

  

   

   

 

 

    

  

  

   

   

 

  

  

  

    

 

  

 

  

  

 

  

 

Ansökan om att ändra mitt färdtjänsttillstånd 
Fyll i ansökan. Svara detaljerat på frågorna. Läs på försättsbladet om den ändring du vill 

ansöka om. Svara alltid på fråga 1, 2, 3 och 7. 

1 Dina personuppgifter 
Förnamn och efternamn Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)  

Telefonnummer 

2 Vilken ändring ansöker du om? 

Allergibil Jag är allergisk och behöver resa med allergivänliga bilar. Skicka med aktuellt 

läkarintyg som styrker ditt behov. Svara på frågorna 1, 2, 3 och 7. 

Assistanshund, servicehund, ledarhund 

Jag behöver ha med mig min certifierade assistanshund, servicehund eller 

ledarhund när jag reser. Bifoga ett intyg från organisationen som har utbildat 

hunden. Svara på frågorna 1, 2, 3 och 7. 

Bårtaxi Jag behöver ligga ner när jag reser med färdtjänst. 

Svara på frågorna 1, 2, 3 och 7. 

Båttaxi Jag är folkbokförd på en ö i skärgården och kan inte resa med befintlig båttrafik. 

Svara på frågorna 1, 2, 3, 6 och 7. 

Ensamåkning Jag kan inte resa tillsammans med andra resenärer. 

Bifoga ett läkarintyg som styrker ditt behov av att resa utan att samåka med 

andra resenärer. Svara på frågorna 1, 2, 3 och 7. 

Framsäte Jag behöver sitta i framsätet när jag reser med färdtjänst. 

Svara på frågorna 1, 2, 3 och 7. 

Ledsagare Jag behöver mer hjälp än vad föraren ger för att kunna resa med färdtjänst. 

Skicka in en kopia på beslutet om du har dubbelassistans från 

Försäkringskassan. Svara på frågorna 1, 2, 3, 4 och 7. 

Rullstolstaxi Jag behöver sitta i rullstol när jag reser med färdtjänst, eftersom jag inte längre 

med stöd kan ta mig in i en färdtjänsttaxi. 

Skicka med intyg på förskriven el-rullstol eller el-moped om du har fått det 

förskrivet. Svara på frågorna 1, 2, 3. 5 och 7. 
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3 Varför ansöker du om ändrat tillstånd? 

  

    

   

  

      

    

  

  

 
FT

J2
4

.4

Beskriv hur din funktionsnedsättning och diagnos gör att du har ett förändrat behov. 

Beskriv  varför du behöver  ändra ditt tillstånd för färdtjänst.  

Hur långt kan du gå? Uppskatta i meter:   

Vilket  förflyttningshjälpmedel använder du regelbundet?   

4 Ledsagare 

Fyll i även denna fråga när du ansöker om ledsagare. 

Jag behöver hjälp under resan av 1 ledsagare 2 ledsagare 

Beskriv hur din funktionsnedsättning gör att du inte klarar av att resa på egen hand. 

Beskriv i detalj vad ledsagaren ska hjälpa dig med under resan. 



5 Rullstolstaxi 

Fyll i även dessa frågor när du ansöker om rullstolstaxi. 

Använder du rullstol regelbundet?  

Om du använder rullstol, kan du själv framföra den utomhus?  

Kan du  själv flytta dig från rullstol in i en bil,  med lättare stöd från föraren?   

Ja  

Ja  

Ja  

Nej  

Nej  

Nej  

Varför behöver du resa med  rullstolstaxi?  
Beskriv ditt behov och dina svårigheter att resa med taxi.  

Har du en el-rullstol som en vårdgivare har förskrivit?  

Har du en el-moped som en  vårdgivare har förskrivit?  

Om ja, skicka med en kopia på intyget av det förskrivna hjälpmedlet. 

Ja  

Ja  

Nej  

Nej  

6 Båttaxi 

Fyll i även dessa frågor när du ansöker om båttaxi. 

Är du folkbokförd på en ö?  
Ja  

Nej. Är du inte folkbokförd på en ö kan du inte få tillstånd att resa med båttaxi.  

Varför behöver du res a m ed båttaxi?  
Beskriv varför du inte kan ta dig till eller  resa med befintlig båttrafik:  

Skriv mellan vilka bryggor du behöver kunna resa:  
Från brygga  Till brygga   
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7 Underskrift 

Jag försäkrar att de uppgifter jag har lämnat är sanningsenliga. 

Med min underskrift godkänner jag även att Färdtjänsten kan 

• begära kompletterande uppgifter från mig, läkaren och färdtjänstutredaren

• ta del av mina eventuella tidigare inlämnade uppgifter

• ta del av uppgifter från mina eventuella tidigare färdtjänstresor och sjukresor

Underskrift Datum  

Jag har hjälpt till med att fylla i ansökan: 

Namn  Telefonnummer 

Är den som söker under 18 år? 

Om den som ansöker om färdtjänst är under 18 år måste vårdnadshavare skriva under. Vid 
gemensam vårdnad måste ansökan undertecknas av båda vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavarens underskrift  Datum 

Vårdnadshavarens underskrift  Datum 

Skicka in din ansökan till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm 
Telefonnummer till kundservice: 08-720 80 80, 

telefontider helgfri vardag 7–20, 
www.fardtjansten.regionstockholm.se 
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