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Sammanfattning 

1 Inledning 

Riktlinjer för riksfärdtjänst är ett verktyg för att förverkliga politisk inriktning, 

mål och beslut samt för att säkerställa att Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 

Berättigad till riksfärdtjänst är den som till följd av ett stort och varaktigt 

funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

2 Allmänt 

Ansvaret för beställning och transporter handhas av upphandlad 

beställningscentral. Transporterna genomförs i första hand med allmänna 

kommunikationer med ledsagare och i andra hand med bil och specialfordon.  

Vid resor i bil eller specialfordon ska beställningscentralen samordna dessa 

resor med andra riksfärdtjänstkunder inom eller utanför kommunen.  

Ersättning för resor med hyrbil eller privatbil medges inte. 

Om resan bekostas på annat sätt av det allmänna beviljas inte riksfärdtjänst. 

2.1 Tillstånd 

Personer som är folkbokförda i Linköpings kommun och har en 

funktionsnedsättning med en varaktighet på minst sex månader kan ansöka om 

riksfärdtjänst.  

Riksfärdtjänstens ändamål med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet 

eller annan enskild angelägenhet. 

Kommunen beslutar färdsätt med beaktande av resenärens 

funktionsnedsättning. Resan genomförs från en kommun till en annan.  

2.2 Ansökan 

En enskild person kan inled ett ärende genom ansökan, anmälan eller annan 

framställning. Framställningen ska innehålla uppgifter om den enskildes 

identitet och den information som behövs för att kunna komma i kontakt med 

hen. 

Det ska framgå av framställningen vad ärendet gäller och vad den enskilda vill 

med sin framställning. Det ska också framgå vilka omständigheter som ligger 

till grund för den enskildas begäran. Om framställningen är ofullständig eller 

oklar så får hen hjälp med detta. 

Ansökningstiden är minst tre veckor innan önskad avresedag. Vid resor under 

julhelgen ska ansökan vara inkommen minst fem veckor innan önskad 

avresedag. 
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2.3 Återkallande 

En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst om 

förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också 

återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade 

överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten. 

2.4 Reseregler 

Billigaste färdsätt ska användas vilket innebär följande:   

• i första hand används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss eller 

flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning 

tillsammans med ledsagare.  

• i andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med bil eller 

specialfordon.  

• i tredje hand används enbart bil eller specialfordon. 

2.5 Egenavgift 

Enligt bilaga till Lag om Riksfärdtjänst. 

2.6 Ledsagare 

Ledsagare beviljas för att resenären ska kunna genomföra resan. Bedömning av 

behov av ledsagare görs i samband med utredning av inkommen ansökan. 

Kommunen betalar resan för ledsagaren. Vid behov kan ledsagaren beviljas 

återresa till startdestinationen samt ny resa för att möta upp resenären vid 

målpunkten och vara behjälplig under hemresan. 

2.7 Medresenär 

Den riksfärdtjänstberättigade kan också ta med en medresenär på resan. Vid 

resa med enbart allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin 

reskostnad. Vid resa med färdtjänstfordon betalar medresenären en avgift som 

är lika stor som egenavgiften för den som beviljats riksfärdtjänst. Vid resa som 

sker i kombination med färdtjänstfordon och allmänna kommunikationer 

betalar medresenären egenavgift för den sammanlagda sträckan med 

färdtjänstfordon och den faktiska kostnaden för den del som avser allmänna 

kommunikationer. 

Vid resa med bil eller specialfordon får antalet passagerare inte överstiga 

antalet sittplatser i en bil.  

2.8 Bagage 

Den sökande får medföra de hjälpmedel som behövs för att kunna genomföra 

själva riksfärdtjänstresan samt bagage motsvarande två väskor. Större och fler 

fordon beviljas inte på grund av flera medresenärer eller hjälpmedel som inte 

behövs under själva resan. 
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2.9 Ledarhund/servicehund och mindre sällskapsdjur 

Ledarhund/servicehund får medföras utan kostnad. I samband med ansökan ska 

det framgå att djur ska följa med på resan. Det är alltid djurägaren som ska 

hantera djuret.  

Mindre sällskapsdjur reser enligt samma principer som inom kollektivtrafiken, 

det vill säga i bur. Vid resor med färdtjänstfordon ska alla djur av säkerhetsskäl 

i första hand transporteras i bagageutrymmet. Anpassat bälte för hund ska 

medtas när hunden inte kan resa i bagageutrymmet till exempel då resenär har 

med sig förflyttningshjälpmedel. Djurägaren ansvarar själv för att bältet är 

godkänt och anpassat efter hundens storlek. Det är trafikföretagets regler för 

husdjur som gäller. 

2.10 Överklagan 

Kommunens beslut om riksfärdtjänst kan överklagas enligt förvaltningslagen. 

3 Uppföljning 

Riktlinje för riksfärdtjänst ska ses över inför varje ny mandatperiod. Vidare ska 

verksamheten följas upp internt i verksamheten där kontroll genomförs för att 

säkerställa att riktlinjer för färdtjänst följs. I samband med den interna 

revisionen ska förslag tas fram för eventuella förändringar i riktlinjen baserat 

på ny lagstiftning eller rättspraxis.  

Riktlinjer för riksfärdtjänst kan följas upp via interna revisioner.  

4 Bilagor 

1. Lag om riksfärdtjänst 

 




