
Ansökan om arbetsresor
(saknar färdtjänsttillstånd)

Personuppgifter

Funktionshinder  (art och omfattning)

Sökande, namn Personnummer

Adress

Beskriv på vilket sätt och i vilken utsträckning du har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikations-
medel. Gör detta genom att ange synliga funktionshinder och/eller dolda funktionshinder (t.ex. nedsatt gångförmåga, orienteringshandikapp,
allergier eller annat).

Bifogas läkarintyg

Ny ansökan arbetsresor

Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

Postnr/ort

E-postadress

Läkarintyg skickas direkt av undersökande läkare

Eventuella gånghjälpmedel

Kan åka i

Komplettering/ändring Förlängning av tidigare arbetsresor

Ja Nej

Stödkäpp/kryckor

Ledarhund

Hopfällbar
Ej hopfällbar

Rollator/Gåstol
Rullstol, eldriven
(Storlek max längd
1200 mm, bredd 700 mm,
vikt 300 kg inkl brukare)

Annat, ange vilket ..................................................

Personbil/storbil Personbil, men endast 
bilar med lågt insteg

Specialfordon
(”Rullstolsbuss”)

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och att jag på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har
väsentliga svårigheter att använda den allmänna kollektivtrafiken. Om det inträffar förändringar, som gör att
jag inte längre är i behov av arbetsresor kommer jag omgående att meddela kollektivtrafikenheten.

Ja Nej

Ort och datum

Namnteckning

Behjälplig vid ansökan

Namnförtydligande

Telefon

Hopfällbar
Ej hopfällbar

Ja Nej Alltid Oftast Ibland
Om ja, när

Typ av hjälpmedel Rullstol, manuellt

Lämnade personuppgifter kommer att registreras i ett databaserat register hos Skövde kommun.
Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).

Postadress
SKÖVDE KOMMUN
Kollektivtrafikenheten
541 83 SKÖVDE

Besöksadress
Stadshuset
Fredsgatan 4

Telefon
0500-49 80 00 vx
Direkttelefon
0500-49 89 19

Telefax
0500-41 51 15

E-postadress
kollektivtrafikenheten@skovde.se

KS503

Jag använder gånghjälpmedel

Kollektivtrafikenheten
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