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Komplement till Lag om riksfärdtjänst (1997:735) som stöd i bedömning och beslut om 

tillstånd för riksfärdtjänst i Östhammars kommun. Dessa föreskrifter och villkor ska 

omprövas vid ny upphandling eller vid behov.  

Vad är riksfärdtjänst?  

Riksfärdtjänst är en ersättningslag. I motsats till färdtjänstlagen innehåller riksfärdtjänstlagen 

inga skyldigheter för tillståndsgivaren att anordna transporter. Östhammars kommun gör ändå 

detta.  För barn under 18 år görs bedömning i förhållande till barn i motsvarande ålder utan 

funktionshinder.   

Riksfärdtjänst omfattar inte resor där annan betalningsansvarig finns, exempelvis resor som 

kan företas med färdtjänst, arbetsresor eller likartade resor till och från utbildning som inte 

kan betraktas som ren fritidsverksamhet, tjänsteresor, resor för medicinsk behandling, 

rehabilitering eller undersökning, resor till och från utbildningsanstalter, resor som ersätts av 

arbetsförmedling eller arbetsmarknadsverket eller annan resa som prövats likvärdig. 

Riksfärdtjänst får således inte användas för resor som görs i tjänsten.  

Riksfärdtjänst kan endast beviljas av den kommun där man är folkbokförd. 

Syftet med riksfärdtjänsten är att ge personer med svåra och bestående funktionshinder 

möjlighet att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Resorna ska ske med flyg, 

tåg och andra allmänna kommunikationer samt med taxi eller specialfordon. 

Att utreda och besluta om individuellt tillstånd till riksfärdtjänst innebär myndighetsutövning 

vilket är delegerat från nämnd till färdtjänsthandläggare. Dokumentationsplikt föreligger 

enligt förvaltningslagen. Handläggning är sekretesskyddad och hanteras i överensstämmelse 

med personuppgiftslagen.  

Östhammars kommuns generella föreskrifter och villkor 

Vem kan få tillstånd till riksfärdtjänst 

Riksfärdtjänst kan beviljas personer med svåra och bestående funktionshinder som inte kan 

företa resa till ”normala reskostnader”. Utgångspunkter för bedömning ska vara SJ:s 

taxesättning för resa med tåg 2:a klass.  

Tillstånd ska meddelas om resan till följd av sökandes funktionshinder inte till normala 

reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare. 
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Ändamålet med resan 

Ett krav för att riksfärdtjänst ska komma i fråga är att ändamålet med resan är: 

 rekreation

 fritidsverksamhet, eller

 någon annan enskild angelägenhet

Enskild angelägenhet kan närmast beskrivas som någonting av privat karaktär som är en 

personlig angelägenhet för den enskilde och som inte har anknytning till arbete, utbildning 

eller medicinsk vård eller behandling. 

Färdsätt  

Färdsätt bedöms och beslutas med billigaste färdmedel med hänsyn till resenärens funktions-

nedsättning. Tillstånd till dyrare färdsätt beviljas när resenär behöver det för resans 

genomförande. Behov att ta med hjälpmedel som ska användas på resmålet berättigar inte till 

tillstånd för dyrare färdsätt, för transport av förskrivna hjälpmedel se vidare under rubriken 

tilläggstjänster.  

Följande färdsätt kan beviljas: 

 2:a klass tåg, buss, båt eller flyg med ledsagare med eller utan anslutningsresa i taxi

eller specialfordon.

 1:a klass tåg med eller utan ledsagare med eller utan anslutningsresa i taxi eller

specialfordon.

 taxi med eller utan ledsagare

 specialfordon med eller utan ledsagare

Resenär med rätt att åka i fordon med rullstolsplats (specialfordon) är personer som inte kan 

flytta över i vanligt bilsäte utan måste sitta i sin rullstol under färd.  

För att få resa sittande i rullstol måste rullstolen vara godkänd att sitta i under färd. Intyg 

utfärdas av förskrivaren av rullstolen. Av intyget ska framgå att stolen, av tillverkaren, är 

godkänd att använda som säte vid färdtjänstresa. 

Ledsagare 

Behovet av ledsagare måste vara så stort att resenären inte alls kan företa resa utan ledsagare 

och ska vara knutet till själva resan, enbart behov av hjälp på resmålet berättigar inte till 

ledsagare. Ledsagare ska kunna ge den hjälp och service som resenären har behov av för att 

genomföra resa.  

Ledsagare: 

 ska stiga på och av på samma adress som resenär

 åker med avgiftsfritt.

Resenär ansvarar själv för att ordna ledsagare inför resa, och ledsagares namn måste anges i 

ansökan. 
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Egenavgift 

Egenavgift för riksfärdtjänstresa är fastställd av Regeringen. 

Antal resor  

Antalet färdtjänstresor är obegränsat. 

Tidpunkt  

Riksfärdtjänstresa kan göras dygnet runt. 

Ansökan om riksfärdtjänstresa 

Ansökan om riksfärdtjänstresa måste ske minst tre veckor innan önskad avresedag. Vid 

storhelger såsom exempelvis jul- och nyårshelgen behöver resor beställas tidigare. Även 

andra tider på året kan beställning behöva göras tidigare. Information om detta finns på 

kommunens hemsida, i taltidningen och annonseras i Annonsnytt.  

Bagage 

Två resväskor kan medföras. 

Assistanshund (servicehund, signalhund, alarmerande hund, ledarhund) 

Vid riksfärdtjänstresa har legitimerad assistanshund rätt att åka med. Måste anges i ansökan 

om riksfärdtjänstresa.   

Djur får inte färdas lösa i transportmedel. All last ska vara säkert förankrad, inklusive 

medföljande djur. Exempelvis kan transport av hund ske i bur som går att förankra alternativt 

med så kallat hundbälte. Resenär som har medföljande assistanshund (djur) ansvarar att 

medföra nödvändig utrustning.  

Husdjur  

Husdjur får inte medtagas vid riksfärdtjänstresa. 

Tilläggstjänster 

Tilläggstjänster omfattas inte av Lag om riksfärdtjänst men tillhandahålls utifrån politisk 

ambitionsnivå.  

Hjälpmedel 

Resenär har möjlighet att medföra förskriven hopfällbar rollator eller hopfällbar manuell 

rullstol.  

Om färdtjänstinnehavare har fått elrullstol, promenadscooter eller liknande rullande 

förflyttningshjälpmedel förskriven av arbetsterapeut ger Östhammars kommun möjlighet 

att ta med sådant hjälpmedel vid riksfärdtjänstresa. Ansökan om att transportera förskrivet 

förflyttningshjälpmedel anges i ansökan om riksfärdtjänstresa  

En förutsättning är att hjälpmedlet går att förankra på ett trafiksäkert sätt eller är hopfällbart. 
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Ovanstående tilläggstjänst gäller inte förflyttningshjälpmedel som Riksfärdtjänstresenären 

skaffat privat. 

Medresenär  

Riksfärdtjänstresenär har möjlighet att ta med en medföljande medresenär dock ska alla egna 

minderåriga barn beredas möjlighet att åka med. 

 Medresenär ska stiga på och av på samma adress som resenären.

 Medresenär betalar avgift enligt gällande taxa för riksfärdtjänst fastställd av

regeringen då hela resan sker med taxi eller specialfordon. Vid resor med allmänna

kommunikationer betalar medresenär hela biljettkostnaden.
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