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Datum Diarienummer
2018-05-24 
 

 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Webb Bankgiro/Plusgiro Organisationsnummer 
149 81 Nynäshamn Stadshusplatsen 1 

Nynäshamn 
kontaktcenter 
08-520 680 00  
08-520 140 08 fax 

kontaktcenter@nynashamn.se 
www.nynashamn.se 

620-0216 Bankgiro 
63 45-3 Plusgiro 

212000-0233 

 

Ansökan om Riksfärdtjänst 

 
Riksfärdtjänst beviljas inte inom Stockholms län om sökande har giltigt färdtjänsttillstånd. 

Ansökan lämnas i receptionen eller postas till: 
Nynäshamns Kommun 
Riksfärdtjänst 
149 81 Nynäshamn 

Personuppgifter 
För- och efternamn 
      
Personnummer 
      

Skyddad identitet? 
 Ja    Nej 

Adress 
      

Postadress och ort 
      

Telefon 
      

E-post 
      

Har du färdtjänsttillstånd? 
 Ja    Nej 

Har du tidigare beviljats riksfärdtjänstresa? 
 Ja    Nej 

Behjälplig med ansökan 
När den som är behjälplig även företräder den enskilde skall fullmakt bifogas, registerutdrag om 
ställföreträdarskap vid god man/förvaltare 

 Anhörig/Närstående    Fullmaktshavare    Vårdnadshavare    God man    Förvaltare 

För- och efternamn 
      
Telefon:       E-post:       

Anledning till ansökan 
Beskriv utförligt de svårigheter du har som gör att du inte kan resa till samma kostnad som övriga resenärer, 
andraklass tåg, flyg, buss eller båt med den hjälp som trafikföretag utför. 
Om du behöver resa med hjälp av ledsagare, vad är det för hjälp denna ska bistå med under själva resan? 

      

 

 

 

 

 

Ändamål med resan? 
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Webb Bankgiro/Plusgiro Organisationsnummer 
149 81 Nynäshamn Stadshusplatsen 1 

Nynäshamn 
kontaktcenter 
08-520 680 00  
08-520 140 08 fax 

kontaktcenter@nynashamn.se 
www.nynashamn.se 

620-0216 Bankgiro 
63 45-3 Plusgiro 

212000-0233 

 

Ansökan om färdmedel 
Om anslutningsresa 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 via färdtjänstens kundtjänst.  

För resenärer som ej har färdtjänst kan anslutningsresor även beviljas inom annan kommun. 

Jag ansöker om att få åka med (endast ett alternativ) 
 Tåg  Med ledsagare 

 Anslutning med bil 
 Anslutning med specialfordon 
 Tillsammans med resenär 

 Flyg  Med ledsagare 
 Anslutning med bil 
 Anslutning med specialfordon 
 Tillsammans med resenär 

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

 Buss  Med ledsagare 
 Anslutning med bil 
 Anslutning med specialfordon 
 Tillsammans med resenär 

 Specialfordon  Med ledsagare 
 Tillsammans med resenär 

 Bil  Med ledsagare 
 Tillsammans med resenär 

 Pendeltåg  Med ledsagare 
 Anslutning med bil 
 Anslutning med specialfordon 

 Bärhjälp (Personen behöver bäras i samband med förflyttning) 
 Annat färdmedel (ex liggande transport) 

     ___________________________________ 
________________________________________ 

Medför hjälpmedel 
 Nej    Rollator      Rullstol, ej fällbar    Lätt elrullstol (< 50 kg)    Tung elrullstol (<50 kg) 

Längd i cm 
      

Bredd i cm 
      

Höjd i cm 
      

Vikt i kg 
      

Eventuellt övriga skrymmande hjälpmedel:       
 
 

Rabatter vid tåg och flyg 
 Innehar CSN/Studentkort      Pensionär 

Medresenär alternativ ledsagare 
1.  Medresenär      Ledsagare  Rabatter (vid tåg/flyg) 

 Innehar CSN/Studentkort      Pensionär 
För- och efternamn 
      

Telefon 
      

Adress, postadress och ort (vid tåg/flyg) 
      

Personnummer (vid tåg/flyg) 
      

2.  Medresenär      Ledsagare Rabatter (vid tåg/flyg) 
 Innehar CSN/Studentkort      Pensionär 

För- och efternamn 
      

Telefon 
      

Adress, postadress och ort (vid tåg/flyg) 
      

Personnummer (vid tåg/flyg) 
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Webb Bankgiro/Plusgiro Organisationsnummer 
149 81 Nynäshamn Stadshusplatsen 1 

Nynäshamn 
kontaktcenter 
08-520 680 00  
08-520 140 08 fax 

kontaktcenter@nynashamn.se 
www.nynashamn.se 

620-0216 Bankgiro 
63 45-3 Plusgiro 

212000-0233 

 

Framresa 
Från gata/flygplats/terminal 
      
Postnummer och ort 
      

Telefonnummer (inkl riktnummer) där jag kan nås 
innan resan 
      

Till gata/flygplats/terminal 
      

Postnummer och ort 
      

 Vid flyg eventuellt flight-nummer 
      

Datum 
      

Önskad avresetid 
      

 

Återresa 
Från gata/flygplats/terminal 
      
Postnummer och ort 
      

Telefonnummer (inkl riktnummer) där jag kan nås 
innan resan 
      

Till gata/flygplats/terminal 
      
Postnummer och ort 
      

Vid flyg eventuellt flight-nummer 
      

Datum 
      

Önskad avresetid 
      

 

Övrigt 
(Tex biljetter till annan adress):       
 
 

Samtycke och underskrift 
 Jag som sökande samtycker till att kontakt får tas med person som varit behjälplig med 

     ansökan, för att inhämta nödvändiga uppgifter för att kunna genomföra behovsbedömning  
     beträffande detta ärende. 

 Vid bifall av beslut är jag införstådd med att uppgifter lämnas till Riksfärdtjänsten Sverige för  
     bokning och samordning av min resa. 

Underskrift sökande eller ombud 
      
Datum 

 
___________________________ 
Namnteckning 

      
Namnförtydligande 

Underskrift vårdnadshavare 
Om personen är under 18 år ska samtliga vårdnadshavare skriva under. 

      
Datum 

 
___________________________ 
Vårdnadshavare 

      
Namnförtydligande 

      
Datum 

 
___________________________ 
Vårdnadshavare 

      
Namnförtydligande 
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Dina uppgifter registreras 
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster registreras av oss på Nynäshamns kommun. 
För denna ansökan inhämtas endast information från dig utifrån denna blankett eller av dig vald 
person som är behjälplig med ansökan. Vid oklarheter kommer handläggare att kommunicera med 
dig om eventuella möjligheter till kompletteringar av ansökan i form av intyg från läkare. 

Riksfärdtjänsten Sverige samordnar resorna och kommer att få ta del av ditt namn, personnummer, 
telefonnummer, framresa, återresa och hjälpmedel. De av Riksfärdtjänst Sverige anlitade 
transportörer kommer också få ta del av samma information. Registreringen görs för att kommunen 
eller kommunens underleverantör ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller den tjänsten 
det berör. Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs för att verkställa uppdraget och 
underlag utifrån rådande arkiveringsregler för riksfärdtjänst. 

Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kontaktcenter som tar 
kontakt med dataskyddsombudet eller personuppgiftsansvarig. Om du är missnöjd med hur 
Nynäshamns kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till 
Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats. 

Kommunens beslut (Ifylls ej av sökande) 

Motivering: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut: 
 Bifall Bokningsbekräftelse skickas till folkbokförd adress från kommunen genom Riksfärdtjänstens 

Sverige bokning. I bokning framgår även hur man ändrar uppgifter för resan eller avbokar. 

 Avslag Motivering och besvärshänvisning skickas till i ansökan angiven adress 

 Datum: 
 
 
Namnteckning handläggare 
 
Namnförtydligande 
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