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Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Lag om färdtjänst § 7-8 och lag om riksfärdtjänst § 5-6 

 
 
Färdtjänst 
Om du har svårigheter att åka kollektivt på grund av någon funktions- 
nedsättning kan du ansöka om färdtjänst. Det är ett komplement till den 
övriga lokaltrafiken. Färdtjänst innebär att du färdas med exempelvis bil eller 
minibuss med plats för rullstol. Färdtjänst kan sökas av personer som är 
skrivna i Nyköpings kommun och som har en fysisk och/eller psykisk 
funktionsnedsättning som är varaktig minst tre månader. Du kan resa inom 
Nyköpings kommun, inom Södermanlands län, till Norrköpings central och 
Södertälje syd. 

Vad kostar färdtjänst? 
Inom Nyköpings kommun kostar en enkel resa 45 - 60 kronor beroende på 
resans längd. Om resmålet ligger utanför kommungränsen, men inom länet, 
kostar det 60 kronor för de första tre milen från bostaden och därefter 35 
kronor per påbörjad mil fram till resans mål. 

Betalning sker med kort eller kontant, direkt till chauffören vid början av 
resan. 

Sjuk- och behandlingsresor 
När du får ett beslut om färdtjänst har du möjlighet att göra sjukresor inom 
det område som färdtjänsten gäller. 

Du kan däremot inte ansöka om färdtjänst enbart för att åka på sjuk- och 
behandlingsresor. Det är Region Sörmland som ansvarar för sjukresor. 
Sjukresa kostar 100 kr/resa. 

Ansökan om färdtjänst 
Du kan skriva ut ansökningsblankett eller ansöka via e-tjänst på kommunens 
webbplats, www.nykoping.se. 
Du kan också ta kontakt med färdtjänsthandläggaren för att få blankett 
hemskickad. Handläggaren tar sedan emot ansökan. Före beslut görs alltid en 
individuell behovsprövning. Det kan handla om exempelvis hjälp till och från 
bil, specialfordon, framsätesåkare, hjälpmedel som exempelvis trappklättrare 
eller behov av ledsagare. En ledsagare är till för dig som behöver hjälp i bilen 
under resan. 
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Att tänka på när du beviljats färdtjänst: 
Du som har beviljats färdtjänst bokar själv dina resor genom 
beställningscentralen Sörmlandstrafiken på telefon 020-44 40 00. Det är bra 
att vara ute i god tid men det går inte att boka tidigare än 14 dagar före 
planerad resa. 

Färdtjänst gäller för obegränsat antal resor inom Nyköpings kommun samt 
30 enkelresor utanför kommungränsen under ett år. 

Du har rätt att ta med dig en medresenär. Medresenären betalar samma 
kostnad som du. Glöm inte att meddela om du har en medresenär med när 
du bokar din färdtjänstresa. 

Färdtjänst innebär ofta samåkning. Det betyder att du inte alltid kan välja 
plats och att resan kan ta lite längre tid eftersom bilen ibland ska 
hämta/lämna andra resenärer. Var extra tydlig när du beställer din resa om 
du har en exakt tid att passa! 

 

Riksfärdtjänst 
Riksfärdtjänst gäller för dig som har en stor och varaktig 
funktionsnedsättning och som är skriven i Nyköpings kommun. Om du på 
grund av din funktionsnedsättning får fördyrade reskostnader vid resa med 
allmänna kommunikationsmedel eller inte kan genomföra resan utan 
ledsagare kan riksfärdtjänst beviljas efter individuell behovsprövning. 

Kommunens handläggare sköter beställningen av din resa med 
riksfärdtjänst. Hur mycket resan kostar beror på hur långt du åker men 
motsvarar ungefär vad en tågbiljett med 2 klass skulle kosta. Vid resa med 
bil sker betalning kontant, direkt till chauffören. Vid resa med tåg eller flyg 
sker betalning genom faktura som skickas till dig.  

Nyköpings kommun samarbetar med Riksfärdtjänst Sverige AB. 
 
Ansökan om riksfärdtjänst 
Du kan skriva ut ansökningsblankett eller ansöka via e-tjänst på kommunens 
webbplats, www.nykoping.se. 
Du kan också ta kontakt med färdtjänsthandläggaren för att få blankett 
hemskickad. Handläggaren tar sedan emot ansökan. Ansökan måste ske 
senast tre veckor före planerad resa. Tänk på att det är längre 
handläggningstid inför storhelger, som exempelvis jul och nyår. Du får 
skriftligt besked om du beviljats riksfärdtjänst. 

Du måste ansöka på nytt inför för varje resa du vill göra med riksfärdtjänst. 
 
Vill du veta mer? 
Om du vill veta mer om färdtjänst eller riksfärdtjänst ringer du till 
färdtjänsthandläggare, Samhällsbetalda resor, Nyköpings kommun 
(telefonnummer 0155-24 80 80, telefontid vardagar 09.00-16.00. 
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