
Samhällsbyggnad Gävle

Tillstånd för färdtjänst  
– så fungerar det



Om du ansöker för första gången ska ett 
 medicinskt utlåtande skickas in tillsammans med 
ansökan. Kommunens utredare behöver 
ut låtandet för att kunna göra en så rättssäker 
bedömning som möjligt.

När din ansökningshandling är komplett med 
ansökningsblankett och medicinskt utlåtande får 
du ett brev med en bekräftelse på att vi har tagit 
emot din ansökan och din ansökan placeras i 
kommunens kösystem enligt turordning.

Handläggning och bedömning
När det blir din tur att få din ansökan behandlad 
kontaktar vi dig och erbjuder en träff eller ett 
samtal per telefon. Vi går tillsammans igenom 
din ansökan och det medicinska utlåtandet. Efter 
samtalet med kommunens utredare görs en 
samlad bedömning och utredaren fattar ett beslut 
om du har rätt till färdtjänst. 

Beslut enligt lag och regler
Beslut om färdtjänst fattas utifrån färdtjänst
lagen (1997:736) och de tillämpningsanvisningar 
och regelverk som kommunen har.

Du får ett skriftligt beslut
När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut 
i ditt ärende. 

Om beslutet är ett bifall betyder det att du fått ja 
på din ansökan. I beslutet står vilket färdtjänst
tillstånd du har beviljats och för vilken tidsperiod 
tillståndet gäller.

Om beslutet är ett avslag betyder det att du fått 
nej på din ansökan. Du har rätt att överklaga 
beslutet inom tre veckor. Med beslutet får du en 
så kallad besvärshänvisning, i den står hur du ska 
göra om du vill överklaga beslutet.

Tillstånd för färdtjänst  
– 
Färdtjänst är en transportservice som du kan få 
tillgång till om du har en långvarig funktions
nedsättning som gör att du har svårigheter att 
förflytta dig på egen hand eller att resa med 
allmänna kommunikationsmedel som bussar och 
tåg. Om du beviljas färdtjänst får du ett färd
tjänsttillstånd som kan omfatta resor med både 
personbil och specialfordon.

Vem kan få färdtjänst? 
Om du har en funktionsnedsättning som inte 
endast är tillfällig och om du har väsentliga 
svårigheter att förflytta dig längre sträckor eller 
att resa med allmänna kommunikationsmedel 
kan du ansöka om tillstånd för färdtjänst. Du 
ansöker i den kommun där du är folkbokförd. Det 
är färdtjänstlagen som reglerar vem som ska få 
färdtjänst och det är kommunens utredare som 
beslutar om du kan få färdtjänst. 

Med väsentliga svårigheter menas att du inte kan 
förflytta dig längre sträckor, till fots eller med 
eventuella förflyttningshjälpmedel, som rollator 
och rullstol, på ett självständigt sätt eller att du 
har svårigheter att på egen hand använda dig av 
allmänna kommunikationer.

Att funktionsnedsättningen inte endast är tillfällig 
innebär att de svårigheter du har att förflytta dig 
eller resa med allmänna kommunikationer ska 
vara bestående i minst tre månader.

Så här ansöker du
Du ansöker på blanketten ”Ansökan tillstånd till 
färdtjänst”. Du hittar blanketten på Gävle 
 kommuns webbplats www.gavle.se. Om du vill få 
blanketten hemskickad, om du har frågor eller 
om du vill ha hjälp med att fylla i blanketten kan 
du ringa kommunens kundtjänst på telefon
nummer 02617 80 00. 

Fyll i din ansökan noga och skriv under. Om du 
har någon annan som hjälper dig att fylla i 
ansökan är det bra om du skriver kontakt
uppgifter till denna person. 

Om du har en god man eller förvaltare som 
företräder dig ska ett registerutdrag om ställ
företrädarskap skickas med din ansökan.

så fungerar det



Handläggningsprocessen

Vad kan du förvänta dig av oss? 
• Vi gör en rättssäker och professionell bedömning 

av din ansökan.
• Vi meddelar dig om din ansökan inte är 

 komplett eller om du behöver lämna mer 
information i ärendet.

• Vi ger dig möjlighet till ett personligt möte 
med kommunens utredare.

• Gävle kommuns kundtjänst är tillgänglig för 
frågor under kontorstid.

• Du kan nå oss på telefon eller epost under 
kontorstid och vi tar kontakt med dig om du 
lämnar ett meddelande.

Handläggningstid
Från det att ärendet har kommit in och är 
 komplett får du oftast ett beslut inom 68 veckor. 
Tänk på att en ofullständig ansökan innebär att 
det tar längre tid innan du kan få ett beslut.

Kontakta oss
Epost: fardtjanstriksfardtjanst@gavle.se
Telefon: 02617 80 00 (kundtjänst)
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Gävle kommun
801  84 Gävle
www.gavle.se
026-17 80 00




