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GEMENSAMMA REGLER – RIKSFÄRDTJÄNST för 

kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge 

och Växjö 

 

Allmänna förutsättningar  

Riksfärdtjänst ges till personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på 

ett särskilt kostsamt sätt.  

Funktionshindret måste bedömas bestå mer än sex månader och skall på begäran, kunna styrkas med 

läkarintyg eller särskild utredning.  

Som grund för riksfärdtjänst gäller ”Lag om riksfärdtjänst”, SFS 1997:735. 

Vem får resa med riksfärdtjänst?  

Tillstånd att åka riksfärdtjänst ges under förutsättning att:  

• resenären är folkbokförd i kommunen  
• resan till följd av den sökandes funktionshinder inte kan göras med allmänna 

kommunikationer till normala reskostnader eller inte kan göras utan ledsagare  
• ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild 

angelägenhet  
• resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna, arbetsgivare, organisation 

eller annan.  

Vart får man åka?  

Resan skall göras inom Sverige och får inte till sin helhet ske inom kommunens färdtjänstområde.  

Val av färdmedel  

Resor med riksfärdtjänst skall göras med allmänna kommunikationer med ledsagare, personbil eller 

ett för ändamålet särskilt anpassat fordon t.ex. specialfordon. Ersättning för resor med hyrbil eller 

privatbil medges inte. 

 

Kommunen/regionförbundet beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionshinder och 

övriga omständigheter.  

 

Billigaste färdsätt skall användas vilket innebär följande:  

a) i första hand används allmänna kommunikationer dvs. tåg, buss, båt eller flyg där så är möjligt 
med hänsyn till resenärens funktionshinder  

b)  i andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med specialfordon eller 
personbil  

c) i tredje hand används specialfordon eller personbil som huvudfärdmedel.  

Annan prioritering kan göras om resan därigenom blir billigare.  
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Vid resor med allmänna kommunikationer skall rabatter och billigaste prisalternativ användas i så stor 

utsträckning som möjligt med hänsyn till funktionshinder och resans ändamål.  

 

Beviljande av tillstånd skall ske med hänsyn till sökandens funktionshinder. Avsaknaden av allmänna 

kommunikationer är i sig inget skäl att bevilja riksfärdtjänst. 

Egenavgift  

Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den s.k. egenavgiften. Egenavgiftens 

storlek skall motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet 

i kilometer.  

Resenärer under 26 år och studerande som innehar,  

- CSN-kortet 
- Mecenatskortet  
- Studentkortet  

skall betala 70 % av egenavgiften.  

 

Regeringen har beslutat om följande egenavgifter som gäller tills vidare: 

Vägavstånd i kilometer  – 25 år  26 år -  

0 – 100               73 kr                 105 kr  
101 – 125               91 kr                 130 kr  
126 – 150              115 kr                 165 kr  
151 – 175              136 kr                 195 kr  
176 – 200              154 kr                 220 kr  
201 – 225              178 kr                 255 kr  
226 – 250              192 kr                 275 kr  
251 – 275              210 kr                 300 kr  
276 – 300              224 kr                 320 kr  
301 – 350              259 kr                 370 kr  
351 – 400              294 kr                 420 kr  
401 – 450              318 kr                 455 kr  
451 – 500              336 kr                 480 kr  
501 – 600              374 kr                 535 kr  
601 – 750              420 kr                 600 kr  
751 – 1 000              458 kr                 655 kr  
101 – 1 250              476 kr                 680 kr  
1 251 – 1 500              490 kr                 700 kr  
1501 – där över              528 kr                 755 kr  
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Ansökan om tillstånd  

Ansökan om resa sker skriftligt på särskild blankett. 

 

Ansökan kan gälla enstaka resa, tillstånd för viss tid eller visst antal resor. 

 

I normalfallet sker ansökan om riksfärdtjänst för varje enskild resa.  

Vid speciella omständigheter (t.ex. många likadana resor) kan tillstånd sökas för viss tid, dock längst 

ett år eller visst antal resor. Sådant tillstånd beviljas endast med specificering av resesätt och 

begränsning av resmål och antal resor. 

 

- Ansökan skall vara inlämnad till färdtjänsthandläggaren i god tid före avresan, se respektive 
kommuns riktlinjer.  
 

- Senast 2 november ska ansökan om julresa vara inlämnad  

Resan skall beställas så tidigt som möjligt. 

 

Beslut och återkallande  
Kommunen/regionförbundet beslutar om tillstånd och färdmedel. Tillstånd kan inte ges retroaktivt.  

Ansökan kan avslås om resenären vid tidigare tillfällen missbrukat sitt tillstånd.  

Beviljat tillstånd för viss tid eller visst antal resor kan återkallas om:  

• förutsättningarna för tillstånd inte längre finns  
• ändrade förhållanden medför att tillståndets villkor bör ändras  
• tillståndshavaren har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av gällande 

föreskrifter  

 
Resebeställning  
Efter beslut från kommunen/regionförbundet bör resenären beställa sin resa hos Serviceresor 

omgående.  

Resenären betalar egenavgiften direkt till chauffören. Vid övriga resor skickas biljetter till resenären 

tillsammans med inbetalningskort på egenavgiften.  

 

Anpassning av restid  
För att samordna resor med personbil/specialfordon samt för att erhålla rabatterade priser på 

allmänna kommunikationer behöver avresetiden ibland förskjutas. Huvudregeln är att för resor på 

avstånd upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas inom en halv dag och för längre resor inom hel dag.  

 

I samband med större helger kan större tidsförskjutningar krävas. Avsteg från reglerna kan göras med 

hänsyn till resenärens funktionshinder och ändamålet för resan.  
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Samåkning i personbil och specialfordon  

Samordning av resor med personbil och specialfordon sker regelmässigt där det är möjligt. Detta 

innebär att resenären får samåka på hela eller delar av sträckan.  

I speciella fall kan kommunen/regionförbundet besluta om ensamåkning. 

  
Ledsagare  

Kommunen/regionförbundet beviljar resa med ledsagare under förutsättning att detta är nödvändigt 

för resans genomförande. Om ledsagare återvänder tidigare än den riksfärdtjänstberättigade används 

billigaste färdsätt.  

 

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 beställer själv 

sin resa.  

Vid resa med personbil eller specialfordon betalar medresenären en avgift som är lika stor som 

egenavgiften för den som beviljats riksfärdtjänst. 

 

Riksfärdtjänstresa för barn  
Riksfärdtjänstresa kan beviljas även för barn under 12 år om resan till följd av funktionshindret måste 

genomföras på ett särskilt kostsamt sätt. Därvid skall beaktas att även icke funktionshindrade barn 

behöver hjälp med att genomföra resor. 

  
Bagage  
Bagage får medföras i den mängd som respektive trafikföretag stadgar. Härutöver får nödvändiga 

hjälpmedel för resan alltid medföras.  

För resa med personbil får normalt bagage medföras. Som normalt bagage räknas två väskor per 

resenär (max 20 kg totalt). 

 

Husdjur  
På resor med allmänna kommunikationer får husdjur medföras enligt trafikföretagets anvisningar.  

För resor med personbil och specialfordon får husdjur normalt inte medföras. Undantag medges alltid 

för ledarhund, signalhund och servicehund.  

 

Gruppresor  
Riksfärdtjänst i samband med gruppresor beviljas inte. 
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Avbeställning av resa  

Avbeställning av resa skall göras senast dagen före avresan hos Serviceresor.  

 

Undantag för akut sjukdom på avresedagen mot uppvisande av läkarintyg.  

 

Om så inte sker blir resenären ersättningsskyldig för resan i sin helhet.  

 

Eventuella avbeställningsavgifter betalas av resenären.  

 

Besvär över beslut  
Ett beslut om riksfärdtjänst kan överklagas till Förvaltningsrätten i Växjö.  

 

Vid avslag informerar handläggaren skriftligt om hur man gör för att klaga på beslutet. 
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