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Information till dig som ansöker om riksfärdtjänst
Tillstånd till Riksfärdtjänst kan beviljas om du till följd av ett stort och varaktigt
funktionshinder har fördyrade kostnader för resa, eller inte kan resa med tåg, flyg, båt på
egen hand. Enligt lagen om riksfärdtjänst ska en kommun lämna ersättning för fördyrade
kostnader för resa, men kommunen har ingen skyldighet att anordna själva resan. Om
funktionshindret inte medför några fördyrande kostnader kan du inte beviljas tillstånd till
riksfärdtjänst. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan
personlig angelägenhet. Riksfärdtjänsten kan inte beviljas om du ska resa till arbete, studier
eller sjukvård eller om det är någon annan myndighet som står för din reskostnad.
När du lämnat in ansökan om riksfärdtjänst utreds denna, om du blir beviljad riksfärdtjänst
framgår det av ditt tillstånd vilket färdsätt du har rätt att resa med. Det vanligaste färdsättet
som beviljas är tåg i andra klass med ledsagare. Ledsagarens uppgift är att stötta och hjälpa
dig under resan. Du får själv ordna en ledsagare. Du kan inte beviljas ett dyrare färdsätt på
grund av att du inte har en ledsagare. Utgångspunkten vid bedömningen av färdsätt är de
kollektiva färdmedel som trafikerar den aktuella sträckan. Om du inte klarar av att resa med
kollektiva färdmedel med hjälp av en ledsagare kan en resa med personbil eller
specialfordon bli aktuell.
Din skriftliga ansökan lämnar du in senast 20 arbetsdagar innan önskat avresedatum.
Notera att ansökningstiden är längre än 20 arbetsdagar inför storhelger.
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ANSÖKAN OM RIKSFÄRDTJÄNST
Malmö stad

Serviceresor
Var vänlig och fyll i ansökan så noggrant du kan. En ofullständigt ifylld ansökan återsänds för komplettering.
Information om personuppgiftslagen (PuL): Servicenämnden i Malmö stad sparar dina personuppgifter för att kunna hantera din rätt till
riksfärdtjänst. Dina personuppgifter lämnas till Riksfärdtjänsten Sverige AB i syfte att administrera bokningen av dina resor. Det är
servicenämnden som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras i enligt med personuppgiftslagen (1998:204) och som är
personuppgiftsansvarig. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också
rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

RESAN
Resans ändamål

Avresa från

Destinationsadress

Avresa datum

Hemresa från

Destinationsadress

Hemresa datum

DIN FÖRMÅGA ATT RESA
Beskriv ditt funktionshinder/hälsotillstånd

Ange orsaken/orsakerna till att du inte på egen hand kan resa dit du vill resa med allmänna kommunikationsmedel, vilket oftast är regionaltåg t.ex.
Öresundståg, SJ-tåg, Krösatåg

Skulle du kunna resa dit du vill med allmänna kommunikationsmedel (regionaltåg, t.ex. Öresundståg, SJ-tåg, Krösatåg) tillsammans med ledsagare hela
sträckan?

Ja

Nej

Med vilka färdmedel anser du att du kan resa med?
Vad behöver du hjälp med för att genomföra resan?
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HJÄLPMEDEL
Använder du något förflyttningsmedel?

Ja

Vilket?

Nej

Om du använder rullstol, ange vilken sort

Rullstol, fällbar

Rullstol, ej fällbar

Lätt elrullstol (< 50 kg)

Tung elrullstol (> 50 kg)

Bredd

Höjd

Vikt

Mått på elrullstol

Längd

cm

cm

cm

UNDERSKRIFT
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Behjälplig vid ansökan

Eventuell kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnummer

Information
•
•
•

Vid behov kan läkarintyg eller annat medicinskt underlag begäras in.
Om du önskar kan alltid ett tillägg bifogas till ansökan.
För mer information se www.malmo.se/fardtjanst

Skicka din ansökan till:

Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

kg

