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Ansökan om fler färdtjänstresor

Personuppgifter
Sökande, namn Personnummer

Adress Postadress

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon mobil

E-postadress

Beskriv varför du ansöker om fler resor och hur det fungerar för dig idag när du åker med flexlinjen 
eller den övriga kollektivtrafiken.

Vilken typ av färdtjänstresor ansöker du om? Information om olika restyper hittar du på nästa sida.

          Fritidsresor

          Resor till studier

Resor till arbete

Övrigt: ..................................................................

Om du behöver resa till läkare, tandläkare, sjukgymnastik, diabetesfotvård eller om du ska prova 
ut hjälpmedel (ordinerade av vården) kan du inte resa med färdtjänst. I stället finns sjukresor.  
Mer information om sjukresor får du på telefon 010-473 21 00.

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga.

Eventuell kontaktperson
Namn på eventuell kontakperson

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon mobil

Namnteckning sökande/god man/förvaltare
Ort och datum

Sökande, namnteckning Namnförtydligande

□ □
□ □
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Restyper

Väsentliga resor
I lagens mening räknas vissa resor till väsentliga resor. Dessa resor kan endast 
begränsas vid synnerliga skäl. Exempel på väsentliga resor är resor till:
• arbete
• studier som berättigar till studiestöd
• lämna och hämta på förskola (dagis)
• dagvård
• i vissa fall rehabilitering som inte räknas som sjukvård
För väsentliga resor behöver vi alltid intyg som underlag för beslutet.

Fritidsresor
I lagens mening räknas alla andra resor som fritidsresor. Dessa resor kan 
begränsas.

Har du frågor?
Serviceresor kundservice: telefon 031-368 25 50 
E-post: fardtjansttillstand.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se

Hur behandlas personuppgifterna?
All behandling av personuppgifter på stadsmiljöförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi 
samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. När du lämnar 
uppgifter om ditt resbehov används uppgifterna endast för att kunna administrera dina resor hos oss. 
Det är bara de medarbetare som behöver informationen för att kunna  hjälpa dig med resorna som 
har tillgång till uppgifterna. När du beställer en resa hos oss, kommer föraren att ha tillgång till den 
information som behövs för att kunna utföra resan. Endast trafikföretag som har ett avtal med 
stadsmiljöförvaltningen får utföra våra resor. Vill du veta  mer om hur stadsmiljöförvaltningen 
behandlar personuppgifter; www.goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen

Stadsmiljöförvaltningen, mobilitet och serviceresor 
Telefon: 031-368 25 50
E-post: kundservice.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se 
www.goteborg.se/fardtjanst

Ansökan skickas till: 
Stadsmiljöförvaltningen, mobilitet och serviceresor 
Box 2403
403 16 Göteborg

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a202210271540189
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