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1

Tillstånd till riksfärdtjänst

1.1

Allmänt om riksfärdtjänst

Tillstånd till riksfärdtjänst regleras i lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
Riksfärdtjänst gäller inom Sveriges gränser, från en kommun till en annan.
Kommunen ska lämna ersättning för reskostnader till personer som till följd av ett
stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
1.2

Rätt till riksfärdtjänsttillstånd

För att få resa med riksfärdtjänst krävs tillstånd. Tillståndet är personligt och får
inte överlåtas. Att vara berättigad till färdtjänst är i sig inget kriterium för att
beviljas riksfärdtjänst.
För att kunna beviljas tillstånd till riksfärdtjänst krävs att
•

sökanden är folkbokförd i Lerums kommun

•

sökanden har ett stort och varaktigt funktionshinder som förväntas bestå
under minst sex månader räknat från ansökningsdagen

•

sökanden på grund av funktionshinder behöver resa på ett särskilt kostsamt
sätt. Som normalkostnad räknas priset för de allmänna kommunikationer
som trafikerar sträckan

•

sökandens funktionshinder medför att hen inte kan resa självständigt med
allmänna kommunikationer med den hjälp som transportföretagen kan ge

•

ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild
angelägenhet

•

resan inte av annan anledning bekostas av det allmänna, exempelvis
sjukresa eller skolskjuts.

Vid prövning av tillstånd till riksfärdtjänst är utgångsläget huruvida sökanden kan
resa med allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare och/eller den service
transportföretaget erbjuder.
Om det går att genomföra resan med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med
ledsagare ska så ske. Om en resa inte går att genomföra med tåg, buss, flyg eller
båt, trots hjälp av ledsagare, kan rätt till resa i personbilstaxi eller specialfordon
föreligga.
Riksfärdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmänna kommunikationer saknas
eller är dåligt utbyggda. Grunden för riksfärdtjänst är enbart sökandens
funktionshinder och konsekvenserna av dessa.
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1.3

Barns rätt till färdtjänst

Om den sökande är under 18 år prövas rätten till riksfärdtjänst i förhållande till
barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.
Ett yngre barn reser vanligtvis inte längre resor på egen hand utan sällskap av
vuxen. Barn med funktionshinder kan i många fall resa med allmänna
kommunikationer tillsammans med vuxen och den hjälp som trafikföretag ger.
Om ett barn måste resa på ett mer kostsamt sätt på grund av funktionshinder har
barnet rätt till riksfärdtjänst. Avgörande för rätten till riksfärdtjänst är uteslutande
barnets funktionshinder och konsekvenserna av denna.
1.4

Ändamålet med resan

För att tillstånd till riksfärdtjänst ska kunna beviljas ska ändamålet med resan vara
rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Med enskild
angelägenhet menas en resa av fritidskaraktär som är av personligt intresse för den
enskilde. Exempel på resor som inte anses vara enskild angelägenhet är resor till
arbete, utbildning, sjukvård, medicinsk behandling och i de flesta fall permanent
flytt från en kommun till en annan.
1.5

Färdsätt

Tillståndet får förenas med föreskrifter om färdsätt. Det är omfattningen av den
sökandes funktionshinder som avgör beslut om färdmedel.
•

I första hand används allmän kollektivtrafik med ledsagare.

•

I andra hand används allmän kollektivtrafik med ledsagare kombinerat
med personbilstaxi/specialfordon.

•

I tredje hand används enbart personbilstaxi/specialfordon med eller utan
ledsagare.

Tillstånd beviljas inte för resa med privatbil eller hyrt fordon.
1.6

Ledsagare

Ledsagare beviljas endast då resenären behöver mer hjälp under färden än vad
transportföretaget kan erbjuda. En ledsagare ska kunna ge tillståndsinnehavaren
den hjälp hen behöver under resan. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva
resan och inte till vistelsen vid resmålet.
Att kommunen beviljat tillstånd med ledsagare innebär ingen skyldighet för
kommunen att anskaffa ledsagare.
Riksfärdtjänsttillstånd med dyrare färdsätt än resa med allmänna
kommunikationer medges inte med enbart motiveringen att ledsagare saknas för
resan.
Om ledsagare behövs för del av resan, skall tillstånd till ledsagare beviljas för hela
resan.
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2

Prövning av rätt till riksfärdtjänst

2.1

Ansökan, utredning och beslut

Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst ska i normalfallet vara skriftlig. Ansökan
ska inkomma till Lerums kommun senast fyra veckor innan avresedag.
Utöver ansökan kan ansvarig handläggare kräva ett medicinskt utlåtande som
styrker och beskriver omfattningen av den sökandes funktionshinder och/eller
begära ett personligt möte.
Beslut ska meddelas den sökande skriftligen. Beslut om avslag ska innehålla skäl
för avslaget samt information om hur beslutet överklagas.
Rätten till riksfärdtjänst prövas av den som enligt Individnämndens delegationsförordning är behörig.
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3

Riksfärdtjänstens utförande och omfattning

3.1

Allmänt

Tillstånd till riksfärdtjänst beviljas i normalfallet för en resa i taget efter
individuell prövning. Tillståndsgivaren har rätt att bevilja det färdsätt som är
billigast vid varje resetillfälle. Tillstånd till riksfärdtjänst kan också beviljas under
en tolvmånadersperiod under förutsättning att personens funktionshinder bedöms
kvarstå under perioden samt att resorna avser samma resmål och ändamål.
Anslutningsresor till tågstation eller flygplats ska ske med lokalt färdtjänsttillstånd
om sådant finns.
Resor i taxi och specialfordon samordnas. Det kan betyda att man reser
tillsammans med andra personer och att fordonet därför inte alltid åker den
kortaste vägen.
3.2

Medresenär

Medresenär beviljas inte vid resor med allmänna kommunikationer.
Vid resa med personbilstaxi eller specialfordon kan medresenärer medfölja mot
fastställd avgift. Tillståndsinnehavaren får dock inte tillsammans med ledsagare
och medresenärer ta mer än ett fordon i anspråk.
3.3

Assistanshund och sällskapsdjur

Tillståndsinnehavare har rätt att medföra assistanshund utan kostnad i samtliga
trafikslag.
Vid resa med allmänna kommunikationer och ledsagare kan sällskapsdjur
medfölja enligt trafikföretagens bestämmelser. Eventuella avgifter för
sällskapsdjur betalas av resenären.
Vid resa i personbilstaxi eller specialfordon ska medföljande sällskapsdjur
transporteras i bur avsedd för djurtransport, placerad i fordonets bagageutrymme.
Resenären ska själv tillhandahålla bur. Större hundar kan placeras direkt i
fordonets bagageutrymme. Om en saneringskostnad av fordonet uppkommer på
grund av djuret debiteras tillståndsinnehavaren hela kostnaden.
Vid beställning måste uppges att djur medföljer.
3.4

Bagage och hjälpmedel

Vid resa med allmän kollektivtrafik får bagage medföras enligt trafikföretagens
bestämmelser. Vid resa med personbilstaxi/specialfordon gäller ett bagage per
resenär plus ett för resan nödvändigt förflyttningshjälpmedel.
Transport av övriga hjälpmedel är resenärens eget ansvar utanför ramen för
riksfärdtjänst.
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3.5

Beställning av resa

Den som beviljats tillstånd till riksfärdtjänst ska själv eller med hjälp av annan
beställa resan hos anvisad beställningscentral.
3.6

Anpassning av restid

Om en resa görs med samåkning ska den extra restid som samåkningen medför
vara rimlig i förhållande till allmänna färdmedel. Avrese- och ankomsttider kan
förskjutas upp till tre timmar innan eller efter önskad tid.
3.7

Avbokning av resa

Om resenären avbokar en beställd resa måste detta göras så snart som möjligt,
men senast en timme innan avresa. Vid för sent avbokad resa kan resenären bli
betalningsskyldig för resan, delvis eller i sin helhet, beroende på färdsätt.
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4

Avgifter för riksfärdtjänst

Regeringen har meddelat föreskrifter om resenärers egenavgifter vid resor med
riksfärdtjänst i förordning (1993:1148).
För ledsagare utgår ingen egenavgift.
Avgift för medresenär beslutas av kommunfullmäktige. Medresenär vid resor med
allmänna kommunikationer betalar själv sin biljett. Vid resor med
personbil/specialfordon är medresenärens avgift 20% högre än den tillhavarens
egenavgift. Är medresenären 18 år eller yngre är avgiften 75% av vuxentaxan.
Barn 0 – 7 år reser utan kostnad.
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5

Återkallelse av riksfärdtjänsttillstånd

5.1

Återkallelse på grund av förändrade förutsättningar

Ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst återkallas om förutsättningarna för tillståndet
inte längre finns.
Återkallelse av eller ändring av föreskrifter för tillståndet kan bli aktuellt om
graden av funktionshinder ändras eller om tillståndsinnehavaren har möjlighet att
resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader.
5.2

Återkallelse på grund av överträdelser

Ett tillstånd återkallas om tillståndsinnehavaren gjort sig skyldig till allvarliga
eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten.
5.3

Återkallelse vid flytt till annan kommun

Återkallelse av tillstånd sker om tillståndshavaren folkbokför sig i annan
kommun.
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