
Om ansökan om färdtjänst 

Vad är färdtjänst? 
Färdtjänst finns till för dig som inte kan ta dig till eller resa med kollektivtrafiken. Du 

kan då beviljas tillstånd till färdtjänst och få resa med taxi, rullstolstaxi eller bårtaxi.  

Tillståndet gäller inte för resor som staten eller kommunen ska betala, till exempel 

sjukresor och skolskjuts. 

För att få färdtjänst måste du 

• vara folkbokförd i en kommun i Stockholms län

• ha en funktionsnedsättning som varar i mer än tre månader

• ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med

kollektivtrafiken.

Vad består en ansökan om färdtjänst av? 
Oavsett om du ansöker om färdtjänst för första gången eller om du ansöker om en 

förlängning består en ansökan av 

• en blankett för ansökan om färdtjänst 

• ett nytaget fotografi

• en kommunal färdtjänstutredning ett 

• läkarintyg för färdtjänst.

Fotografi till ansökan 
Du behöver skicka med ett nytaget fotografi av dig, helst i färg. Vi använder det till 

ditt färdtjänstkort om din ansökan beviljas. Skriv ditt namn och personnummer på 

baksidan av fotografiet och skicka det tillsammans med din ansökan. Vi skickar inte 

tillbaka fotografiet. 

Se till att du får rätt högkostnadsskydd 
Färdtjänstresor omfattas av två olika högkostnadsskydd. Det lägre 

högkostnadsskyddet har du automatiskt rätt till om du är yngre än 20 år eller äldre 

än 65 år. 

Du har också rätt till det lägre högkostnadsskyddet om du 

• tar ut ålderspension i förväg

• studerar minst 75 procent på en studiemedelsberättigad utbildning

• får handikappersättning, aktivitetsersättning eller sjukersättning från

Försäkringskassan.

Skicka in en kopia på beslut från Försäkringskassan, kopia på Pensionsmyndighetens 

pensionärsintyg eller en kopia på din studentlegitimation om du har något sådant.



Behöver du resa till arbete eller studier? 
Om du behöver resa till exempelvis arbete eller studier kan du ansöka om fler resor. 

Du hittar blanketter som du använder för det på 

fardtjansten.regionstockholm.se/blanketter. 

Barn och syskon under 18 år följer med utan extra kostnad 
Om du får färdtjänsttillstånd beviljat kan du ta med upp till tre barn eller syskon 

under 18 år utan extra kostnad. 

I ansökan skriver du födelsedatum för de egna barn och syskon under 18 år som 

kan behöva åka med dig. 

Har du god man eller förvaltare? 
Om du har god man eller förvaltare ska du skicka med en kopia på registerutdraget 

om ställföreträdarskap med din ansökan. Om du har en förvaltare så måste 

förvaltaren skriva under din ansökan. 

Har du en assistanshund, servicehund eller ledarhund? 
Du behöver ansöka om att ha din certifierade assistanshund, servicehund eller 

ledarhund med på färdtjänstresan. Annars behöver du betala extra för resan. Skicka 

med ett intyg från den organisation som har utbildat hunden. 

Bor du på en ö i skärgården? 
Du kan ansöka om att få resa med båttaxi om du 

• är folkbokförd på en ö i Stockholms skärgård

• har väsentliga svårigheter att ta dig till eller resa med befintlig båttrafik

• bor på en ö som saknar vägfärja och bro.

Din postadress 
Alla brev från Färdtjänsten skickas till din folkbokföringsadress eller till din särskilda 

postadress, om du har en sådan. 

Har du frågor? 
Kontakta din kommunala färdtjänstutredare eller ring till vår kundservice för 

färdtjänst och sjukresor på 08-720 80 80. 

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. 

https://fardtjansten.regionstockholm.se/blanketter
http://www.fardtjansten.sll.se/personuppgifter


Ansök om färdtjänst 

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

Telefonnummer 

2   Varför ansöker du om färdtjänst? 
Beskriv din funktionsnedsättning och diagnos och förklara varför du ansöker om färdtjänst. 

3   Tillgänglighet och hjälpmedel 

Vilket hjälpmedel använder du regelbundet? 
Inget 

Käpp eller krycka 

Vit käpp 

Rullator 

Rullstol 

El-rullstol 

El-moped 

Assistanshund, servicehund 

Ledarhund 

Annat, skriv vilket: 

Kan du ta dig från din bostad ut till gatan utan hjälp? 
Ja Nej 

Om nej, beskriv varför: 
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4   Resor med kollektivtrafik 

Kan du resa med kollektivtrafiken idag? 
Nej 

Ja, jag kan resa själv med kollektivtrafiken 

Ja, jag kan resa med kollektivtrafiken med hjälp av en annan person 

Om du reser med hjälp av annan person, beskriv vad den personen hjälper dig med under resan: 

Reser du med kollektivtrafiken i dag? 
Ja Nej 

Skriv hur många enkelresor du gör på en månad med: 
Buss 

Tunnelbana 

Pendeltåg 

Närtrafik 

Lokalbana 

Spårvagn 

Båt 

Vad är svårt för dig vid resor med kollektivtrafik 
Beskriv svårigheterna före, under och efter resan. 
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5   Övriga uppgifter 

Bor du i Stockholms stad?  
Nej 

Ja 

Om ja, skriv vilken stadsdel du bor i: 

Är du mellan 21 och 64 år och har rätt till det lägre högkostnadsskyddet? 

Läs mer om högkostnadsskyddet på försättsbladet.  

Nej 

Ja, jag skickar in ett intyg eller studentlegitimation senare 

Ja, jag skickar in ett intyg eller studentlegitimation tillsammans med ansökan 

Har du barn eller syskon under 18 år som kan behöva åka med dig? 
Nej 

Ja, skriv deras födelsedatum: 

Behöver du ha tolk när du träffar den kommunala färdtjänstutredaren? 
Nej 

Ja, skriv vilket språk det gäller:  

Bor du på en ö och behöver resa med båttaxi? 
Nej 

Ja  

Om ja, fyll i nedanstående för att ansöka om att resa med båttaxi
Du kan ansöka om att få resa med båttaxi om du är folkbokförd på en ö som saknar 

fast landförbindelse. 

Beskriv varför du inte kan ta dig till, eller resa med befintlig båttrafik: 

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

Jag försäkrar att de uppgifter jag har lämnat är sanningsenliga. 

Om jag blir beviljad färdtjänst förbinder jag mig att betala de fastställda avgifterna för mina 

färdtjänstresor. 

Med min underskrift godkänner jag även att Färdtjänsten kan 

• begära kompletterande uppgifter från mig, läkaren och färdtjänstutredaren

• begära ett utlåtande från Färdtjänstens upphandlade konsultläkare

• ta del av mina eventuella tidigare inlämnade uppgifter

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

Underskrift Datum 

Jag har hjälpt den sökande att skriva under ansökan: 

Underskrift Datum 

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 

Lämna eller skicka in din ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Bor du i 

Stockholms kommun ska du lämna eller skicka in ansökan till den stadsdelsförvaltning du 
hör till. 

Telefonnummer till kundservice: 08-720 80 80, 
telefontider helgfri vardag 7–20, 
www.fardtjansten.regionstockholm.se 
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http://www.fardtjansten.regionstockholm.se/
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