
Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst är avsedd för personer med omfattande och för en längre tid bestående funktionsnedsättningar och 
som på grund av dessa måste resa på ett dyrare sätt personer utan funktionsnedsättning. Att man uppfyller kraven 
för färdtjänst är inte ett tillräckligt kriterium för att bli beviljad riksfärdtjänst.

Den som ansöker måste vara skriven i Haninge kommun för att utredning om riksfärdtjänst ska inledas. Normal 
handläggningstid är två veckor. Ansökan bör inkomma senast fyra veckor innan avresedatum. Storhelger bör 
ansökan inkomma sex veckor före avresedatum.

Riksfärdtjänst beviljas personer med en så varaktig och omfattande funktionsnedsättning att de måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt. I normalfallet prövas tillstånd för en resa i taget.

För att tillstånd ska beviljas krävs att följande punkter uppfylls:
- Resan kan, till följd av den sökandes funktionsnedsättning, inte genomföras med allmänna kommunikationer 

utan att den medför extra kostnader utöver det normala eller att den inte kan genomföras utan ledsagare.
- Ändamålet är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
- Resan görs inom Sverige till eller från annan kommun. Riksfärdtjänst beviljas inte för resa inom område där 

vanlig färdtjänst kan nyttjas.
- Resan får inte på annat sätt vara bekostad av det allmänna.

Det är funktionsnedsättningens svårighetsgrad som helt och hållet avgör vilket färdmedel som får användas. 
Tillstånd ges till det alternativ som gör resan möjlig att genomföra för tillståndshavaren och som är billigast för 
kommunen. Vid behov kan din funktionsnedsättning behöva styrkas med ett läkarintyg.

Resorna sker i första hand med tåg, pendeltåg, flyg, båt, buss tillsammans med ledsagare. Först efter att bedömning 
gjorts att resa med allmän kommunikation tillsammans med ledsagare inte är möjlig kan resa med taxi eller 
specialfordon beviljas.

Med ledsagare, enligt lagen om riksfärdtjänst, avses person som måste medfölja för att en riksfärdtjänstresa ska 
kunna genomföras. Behovet av ledsagare ska alltså vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet.
Kommunen har ingen skyldighet att ordna ledsagare. Det är resenärens ansvar. Om resenären inte kan skaffa 
ledsagare är detta inte skäl för att bevilja dyrare färdsätt, t ex taxi.

Medresenär avser en reseneär, som utan att vara ledsagare, reser i sällskap med den som fått tillstånd. Det är ofta 
fråga om någon anhörig, vän eller bekant.

Vid resa med riksfärdtjänst betalar resenären en egenavgift som motsvarar normala resekostnader med allmänna 
färdmedel. Summan avgörs enligt en schabloniserad metod som är bestämd av regeringen och baseras på hur lång 
sträcka kunden ska åka. Medresenär betalar samma egenavgift som den som är beviljad riksfärdtjänst. Ledsagarens 
kostnader står kommunen för.

Ansökan om riksfärdtjänst skickas till:
Haninge kommun
Färdtjänst/Riksfärdtjänst
136 81 Haninge

När ansökan inkommit kommer handläggaren att höra av sig för att boka tid för besök.

Med vänlig hälsning
Social- och äldreförvaltningen
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Ansökan om riksfärdtjänst

Hela blanketten ska vara ifylld

OBS! Läs ingenom informationen "Vad är riksfärdtjänst?" innan du fyller i ansökan. Riksfärdtjänst beviljas ej inom Sockholms 
län om sökanden har giltigt färdtjänsttillstånd.
Förnamn Efternamn Personnummer

Adress Postnummer Ort Telefonnummer/mobilnummer

Har du färdtjänsttillstånd? Om ja, ange vad

Ändamålet med resan

Har du tidigare beviljats riksfärdtjänst?

Ja Nej Taxi Ledsagare Framsäte Annat

Ja Nej Om ja, ange när

"Beskriv utförligt de svårigheter du har som gör att du inte kan resa till samma kostnad som övriga resenärer, med andraklass 
tåg, flyg, buss eller båt med hjälp av trafikföretagen utanför. Om du behöver resa med hjälp av ledsagare, vad är det för hjälp 
denna ska bistå med under själva resan?"
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Ansökan om färdmedel
Om anslutningsresan ska ske inom en kommun kan, i de flesta fall, färdtjänstresor i Stockholms län bytas till resor i annan 
kommun (utomlänsbiljetter). Riksfärdtjänst för anslutningsresa beviljas då ej. Utomlänsbiljetter beställs hos färdtjänstens 
kundtjänst. För resenärer som ej har färdtjänst kan anslutningsresor även beviljas inom annan kommun.

Tåg FlygMed ledsagare
Anslutning med bil
Anslutning med specialfordon
Tillsammans med resenär

Med ledsagare
Anslutning med bil
Anslutning med specialfordon
Tillsammans med resenär

Båt BussMed ledsagare
Anslutning med bil
Anslutning med specialfordon
Tillsammans med resenär

Med ledsagare
Anslutning med bil
Tillsammans med resenär

Specialfordon BilMed ledsagare
Tillsammans med resenär

Med ledsagare
Tillsammans med resenär

Pendeltåg Annat färdmedel (t ex liggande transport)Med ledsagare
Anslutning med bil
Anslutning med specialfordon

Medresenär alternativt ledsagare 1 Medresenär Ledsagare
Förnamn Efternamn

Adress (vid tåg/flygresa) Telefon Personnummer (vid tåg/flygresa)

Medresenär alternativt ledsagare 2 Medresenär Ledsagare
Förnamn Efternamn

Adress (vid tåg/flygresa) Telefon Personnummer (vid tåg/flygresa)

Medfört hjälpmedel

Rollator Rullstol, fällbar Rullstol, ej fällbar Lätt elrullstol (<50kg) Tung elrullstol (>50kg)
Mått på rullstol/rollator vid tåg- flygresa

Längd i cm Bredd i cm Höjd i cm Vikt i kg

Eventuellt övriga skrymmande hjälpmedel

Rabatter tåg/flyg

Medresenär pensionär
Ledsagare pensionär

Make/maka/sambo
Make/maka/sambo
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Framresa
Från gata/flygplats/terminal Postnummer Ort Vid flyg eventuellt flightnummer

Till gata Postnummer Ort

Telefonummer där jag kan nås innan resan (även riktnummer)Datum Önskad avresetid

Återresa
Från gata/flygplats/terminal Postnummer Ort Vid flyg eventuellt flightnummer

Till gata Postnummer Ort

Telefonummer där jag kan nås innan resan (även riktnummer)Datum Önskad avresetid

Övrigt
T ex biljetter till annan adress

För att underlätta utredning samt beslut angående riksfärdtjänst ger jag samtycke till att uppgifter vid behov inhämtas från handläggare/förvaltning/myndighet
(t ex läkare)

Ja Nej

Underskrift
Datum Underskrift

Namn (på den person som hjälpt mig att fylla i blanketten) Telefon dagtid

Relation till sökanden

Blanketten sänds till:

Haninge kommun
Riksfärdtjänst
136 81 Haninge

Information till dig som är under 65 år och ansöker om riksfärdtjänst
Äldrenämnden i Haninge kommun ansvarar för handläggning av riksfärdtjänst. 
Genom undertecknande av denna ansökan godkänner du att 
äldreförvaltningen inhämtar sekretessskyddade uppgifter i utredningar som 
gäller pågående eller tidigare beslutade hemtjänstinsatser av 
socialförvaltningen i Haninge kommun.

Detta gäller endast dig som är under 65 år. Syftet är att riksfärdtjänst-
handläggaren ska få ett korrekt underlag för utredning, bedömning och beslut 
om riksfärdtjänst. Uppgifterna behandlas i enlighet med 
Dataskyddsförordningen, se bifogad bilaga.
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Information om behandlingen 

Personuppgifter samlas in från Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med syfte att 
styrka rätt uppgifter om din inkomst. 
 
Äldreförvaltningen behandlar dina personuppgifter i dokumenthanteringssystemet Lifecare i syfte att  
fastställa din avgift till kommunen. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden för 
myndighetsutövning enligt Dataskyddsförordningen. 
 
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, samt uppgifter som har betydelse 
för utredning och beslut av ditt ärende. Social- och äldreförvaltningens personal omfattas av sekretess  
enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Dina handlingar förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 
 
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje hand. 
 
Dina personuppgifter sparas så länge Äldreförvaltningen har behov av att handlägga ditt ärende upp till  
2 år enligt äldreförvaltningens dokmenthanteringsplan. 
 

Dina Rättigheter 
 
Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen. 

Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som kommunen behandlar. Du kan antingen läm-
na in blankett hos Haninge Kommun eller använda vår e-tjänst på Haninge.se. Om vi ska kunna söka i våra 
register kommer vi behöva information från dig att söka på t.ex. namn, adress och personnummer. 

För eventuella klagomål på personuppgiftshanteringen kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud eller 
Datainspektionen 

Kontaktuppgifter 

Kontaktuppgifter Social- och äldreförvaltningen
E-post: socialochaldreforvaltningen@haninge.se
Telefon: 08-606 70 00 
 
Kontaktuppgifter Dataskyddsombud 
E-post: Dataskyddsombud@haninge.se 
Telefon: 08-606 70 00 
 
Kontaktuppgifter till Intigritetsskyddsmyndigheten 
E-post: imy@imy.se 
Telefon: 08-657 61 00
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
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