
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
631 86 Eskilstuna
E-post:  fardtjanst@eskilstuna.se
Telefon:  016-710 26 04 (vardagar 8.30-9.30)
Webb:  eskilstuna.se/fardtjanst 

Ansökan om Färdtjänst

Vem har rätt att få färdtjänst? 
l Du ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun.

l	Din funktionsnedsättning får inte vara tillfälligt. Dina svårigheter måste beräknas pågå under minst 3 månader.

l	Du ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.

l	Du ska ha stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer som buss och tåg.  
 Brist på, eller dåliga, allmänna kommunikationer ger inte rätt till färdtjänst.

l	Resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling är s.k. sjukresor. Ansökan görs hos vårdcentral,  
 mottagning etc. För information om sjukresor kontakta, Region Sörmland, Sjukreseenheten, telefon 0155-24 73 57. 

Kontaktuppgifter sökande
Efternamn Förnamn Personnummer

Gatuadress

Postnummer Postadress

Telefon (även riktnummer) Mobilnummer E-postadress

Uppgifter om funktionsnedsättning
Vilket färdmedel används nu?

Jag kan ta mig in i en personbil

Ja               Nej

Jag kan gå med stöd av gånghjälpmedel (antal meter)

Fällbar rullstol         Längd:                    Bredd:

Ej fällbar rullstol      Längd:                    Bredd:

Jag behöver sitta kvar i rullstol under resan

Ja             Nej

Beskriv din funktionsnedsättning och eventuella gånghjälpmedel.  
Berätta varför du har svårt att använda allmänna kommunikationer.

Övriga upplysningar och underskrift på nästa sida

Information och blanketter finns på 
eskilstuna.se/fardtjanst

Blanketten går att fylla i digitalt men måste  
skrivas ut och skrivas under innan den skickas in.

Texta tydligt om du skriver för hand.
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Övriga upplysningar

 
Medgivande
Sökande tillåter att färdtjänsthandläggare får ta del av utredning  
som Stadsbyggnadsförvaltningen gjort gällande:

l Skolskjuts
l Riksfärdtjänst
l Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ja                Nej

Sökandes underskrift
Jag intygar härmed att den information jag lämnar är korrekt.

Ort Datum Behov av tolk

Ja

Språk

Sökandes underskrift Behjälplig vid ansökan, namn

Behjälplig vid ansökan, telefon

Kontaktuppgifter Färdtjänst
Information om behandling av personuppgifter enligt 
Europeiska dataskyddsförordningen artikel 6 punkt e

Stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter på Trafikenheten, Eskilstuna 
kommun. Personuppgifter som lämnas i denna ansökan registreras 
för administration och andra åtgärder som är nödvändiga för 
ärendets handläggning. 

Beställningscentral och transportör tar del av de personuppgifter 
som är nödvändiga för genomförande av transport och den 
administration som uppstår i samband med utförandet. 

Du har rätt att efter skriftlig begäran, få reda på vilka 
ersonuppgifter som Stadsbyggnadsnämnden behandlar om dig. 
Stadsbyggnadsnämnden är även skyldig att omgående rätta till 
felaktiga eller missvisande uppgifter.

Besöks- och postadress

Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen, Trafikenheten
Värjan, Alva Myrdals gata 5
631 86 Eskilstuna

E-post fardtjanst@eskilstuna.se

Telefon 016-710 26 04 (vardagar 08.30-09.30)

Webb  eskilstuna.se/fardtjanst
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