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Älvkarleby kommuns riktlinjer för riksfärdtjänst
Dessa riktlinjer gäller för de ärenden om riksfärdtjänst som handläggs av Älvkarleby kommun
enligt lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Riktlinjerna ska tillsammans med riksfärdtjänstlagens bestämmelser vara vägledande vid den individuella tillståndsprövningen.
1. Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst är en transportform som i huvudsak avser resor inom Sverige från en kommun
till en annan. Den innebär att ersättning lämnas för reskostnader för de personer som till följd
av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
2. Vem har rätt till riksfärdtjänst?
För att beviljas riksfärdtjänst av Älvkarleby kommun ska personen vara folkbokförd i
kommunen. Den sökandes funktionshinder ska vara stort och bör ha en beräknad varaktighet
på minst sex månader från den dag då ansökan lämnats till kommunen.
Enligt 5 § i lag om riksfärdtjänst ska tillstånd meddelas om
 resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala resekostnader kan
göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
 ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild
angelägenhet,
 resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
 resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna
kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
 resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Tillståndet omfattar inte resor som anställda gör i tjänsten för offentliga eller privata
arbetsgivares räkning.
Om sökanden är under 18 år ska den individuella prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder (5 § riksfärdtjänstlagen). Det innebär att om det
bedöms att resan inte kan göras på egen hand till normala resekostnader eller utan ledsagare i
huvudsak beroende på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden, så är sökanden
inte berättigad till riksfärdtjänst. Då har föräldrarna/vårdnadshavaren ansvar att hjälpa barnet
med resan. Om däremot det bedöms att resan måste ske på ett särskilt kostsamt sätt eller med
ledsagare i huvudsak beroende på funktionshinder, och inte ålder, så kan riksfärdtjänst
beviljas.
3. Ledsagare
Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska tillståndet
gälla även ledsagaren (6 § riksfärdtjänstlagen). Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva
resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren ska vara en för uppdraget lämplig person
som har möjlighet att tillgodose de behov tillståndshavaren har för att kunna genomföra en
resa.
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4. Tillståndets omfattning
Tillståndet omfattar normalt endast en enskild särskilt angiven resa. Några generella tillstånd
för resor med riksfärdtjänst som gäller tillsvidare eller för en viss period lämnas inte.
5. Färdsätt
Resan ska genomföras på det sätt som, med hänsyn till den sökandes möjligheter att färdas, är
billigast för kommunen. I första hand används allmänna kommunikationer (tåg, buss eller
flyg) med ledsagare. Tillstånd att åka taxi eller specialfordon hela resvägen kan bli aktuellt
först i de fall sökanden inte förväntas klara att resa med allmänna kommunikationer trots hjälp
av ledsagare. Riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer och ledsagare kan vid behov
kompletteras med tillstånd att använda taxi/specialfordon del av resan.
Samordning av färdtjänstresor sker där det är möjligt. Det innebär att resenär med
riksfärdtjänst i taxi/specialfordon kan få samåka med annan resenär hela eller delar av
sträckan.
6. Medresenärer
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst med taxi/specialfordon har rätt att i mån av plats ta
med sig maximalt tre medresenärer. Medresenärer kan exempelvis vara egna barn, annan
anhörig eller bekant. Medresenärerna ska gå på och stiga av på samma adress som den
färdtjänstberättigade.
Vid riksfärdtjänst med allmänna kommunikationer finns naturligt nog inga särskilda
bestämmelser om begränsningar av antalet medresenärer.
7. Ansökan
Ansökan om riksfärdtjänst ska lämnas in till kommunen i god tid innan den aktuella resan. I
normalfallet senast tre veckor innan avresan och i samband med storhelger ytterligare ett par
veckor innan.
I samband med att resenär får beslut om tillstånd till riksfärdtjänstresa ska information lämnas
om vilken beställningsrutin som gäller.
8. Avgifter
Den resande betalar en egenavgift för riksfärdtjänst som motsvarar normala reskostnader med
allmänna kommunikationer. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter.
Medresenär vid resa med taxi/specialfordon betalar samma avgift som den riksfärdtjänstberättigade. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenär ordinarie
biljettkostnad.
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