
Vid frågor

reshjalpskort@vasttrafik.se
0771-41 43 00

Ansökan skickas till

E-post: reshjalpskort@vasttrafik.se 
Brev: Västtrafik AB, Reshjälpskort, Box 504, 401 26 Göteborg

Behandling av personuppgifter.
Västtrafik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar. 
När du lämnar uppgifter samtycker du till att Västtrafik får behandla 
dem för de ändamål som beskrivs här.

Vi sparar ditt personnummer, namn, adress, e-postadress och ditt 
Intyg/beslut.

Vi behandlar ditt intyg för att kunna säkerställa att du är berättigad 
ett Reshjälpskort. Dina personuppgifter används för att behandla din 
ansökan om Reshjälpskort och för att producera kortet.

Vi lämnar bara ut personuppgifter till leverantörer som arbetar med 
Reshjälpskortet, om inte annat krävs i lag, förordning eller enligt myn-
dighets föreskrift eller för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig.

Du kan begära att få information om vilka av dina personuppgifter 
som finns hos Västtrafik kostnadsfritt en gång per kalenderår. Din 
begäran ska vara skriftlig och innehålla ditt namn, personnummer och 
underskrift.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter skickas till: Västtrafik AB, Registrator, Box 123, 
541 23 Skövde.

Med den här blanketten kan du ansöka om Västtrafiks Reshjälpskort. Kortet ger dig som är färdtjänstberättigad möjlighet 
att ta med dig en vän/ledsagare avgiftsfritt som hjälp vid din resa med den allmänna kollektivtrafiken. Reshjälpskortet 
kostar ingenting och gäller för resor inom Västra Götalandsregionen och med det får du som är färdtjänstberättigad ta 
med någon avgiftsfritt. Du betalar själv för din egen resa.

Reshjälpskort.
Ansökan om

Version 1.

Ort* Datum (ÅÅMMDD)*

Underskrift*

Namnförtydligande*

* Obligatorisk uppgift.

* Obligatorisk uppgift.

Fullständigt personnummer* (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

          –     

E-post*

Namn*

C/O adress

Gatuadress*

Postnummer* Ort*

Leveranstiden är cirka sju arbetsdagar från mottagen 
beställning.

Bra att veta.

Skicka med en kopia av ditt intyg om färdtjänst eller beslut  
om färdtjänstberättigandet (obligatoriskt för att vi ska 
behandla din ansökan). Ditt intyg/beslut måste vara giltigt 
i minst 40 dagar från ansökningsdatum. 

Säkerställ att dina personuppgifter (namn och person-
nummer) stämmer överens med dina personuppgifter 
i folkbokföringen. Kortet gäller i 8 månader från att vi 
behandlat din ansökan.

Jag samtycker till att Västtrafik får behandla mina 
person-uppgifter som jag lämnat i ansökan ovan 
för de ändamål som framgår under ”Behandling 
av personuppgifter”, samt använder mitt intyg om 
färdtjänstberättigande som underlag för att behandla 
min kortansökan.

Viktigt.
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