
 
Regler för 
riksfärdtjänst
För dig i kommunerna Alvesta, 
Lessebo, Tingsryd och Växjö.

Resor i andra kommuner (RIAK)
För att resa med färdtjänst i annan kommun 
krävs giltigt färdtjänstkort och ett intyg/ 
taxicheckar.

Du beställer intyg/taxicheckar på telefon 
0470-72 75 94, måndag-fredag kl. 8.00-12.00 
och 13.00-15.00.

Så här beställer  
du riksfärdtjänst
Beställning av resa ska göras hos Riksfärdtjänst, 
Serviceresor, tel. 0470-72 75 94. Vid förhinder 
är du skyldig att avbeställa din resa hos 
Serviceresor.

Bokning av resor kan göras måndag-fredag 
kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00. 

Ansökan om julresa ska vara inkommen till 
färdtjänsten senast den 2 november, eller 
närmaste vardag efter.

Kontakta oss
Har du frågor gällande ditt beslut är du  
välkommen att kontakta våra handläggare.  

Telefon 0770-25 82 00. Vardagar 08.00-10.00 
och 13.00-15.00.

Synpunkter till Serviceresor
Tel: 0775-77 77 50, vardagar kl. 07-19 och 
helgdagar kl. 08-18.



Personer med funktionshinder som  
medför att man inte kan resa till normala 
reskostnader, kan ansöka om riksfärdtjänst  
för fritidsresor, t ex resor till släkt och  
vänner eller annan enskild angelägenhet. 

Varje ansökan bedöms individuellt med 
hänsyn till funktionsnedsättning och resans 
ändamål.

Riksfärdtjänst regleras i Lag om riksfärdtjänst 
SFS 1997:735.

Egenavgift
Vid resa betalas en egenavgift som beräknas 
efter vägavståndet i kilometer.

Ändring av restid
För att samordna resorna behöver 
avresetiden ibland ändras. För resor på 
avstånd upp till 20 mil kan avresetiden ändras 
inom halvdag, för längre resor inom en 
heldag.

I samband med större helger kan större 
tidförändringar krävas. Avsteg från 
reglerna kan göras med hänsyn till din 
funktionsnedsättning och ändamålet för 
resan.

 
Samåkning
Samåkning kan förekomma på hela eller delar 
av resan. 

Ledsagare
Rätt till ledsagare har den som behöver hjälp 
under resan. Ledsagaren följer med gratis. 
Resenären ordnar själv sin ledsagare. 

Medresenär
Person som inte är ledsagare men som önskar 
medfölja på resan kallas medresenär. Vid 
resa med allmänna kommunikationer betalar 
medresenären hela sin reskostnad och bokar 
sin resa själv.

Bagage
Bagage får tas med  i den mängd som 
respektive trafikföretag tillåter. Utöver det får 
även nödvändiga hjälpmedel för resan alltid 
tas med.

För resa med bil får normalt bagage tas med. 
Som normalt bagage räknas två väskor per 
resenär, max 20 kg totalt.

Djur som hjälpmedel
Ledarhund, signalhund och servicehund 
medföljer utan avgift.

Gruppresor
Riksfärdtjänst i samband med gruppresor 
beviljas inte.

   För mer information besök gärna 
   www.lanstrafikenkron.se


