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REGLEMENTE FÖR KOMMUNAL RIKSFÄRDTJÄNST I FLENS KOMMUN 
 
Allmänt 
 
Riksfärdtjänsten är till för dem som på grund av ett omfattande och varaktigt 
funktionshinder inte ensam kan resa med tåg eller buss i linjetrafik, trots hjälp från 
trafikföretagets personal. Funktionshindret skall bestå i minst 6 månader. Tillstånd till 
riksfärdtjänst kan ges vid längre resor mellan två kommuner. 
 
I första hand skall tillstånd ges med allmänna kommunikationer och ledsagare. Den 
omständigheten att allmänna kommunikationer saknas eller är bristfälliga är ej något skäl 
till att bevilja riksfärdtjänst med taxi. Dåliga kommunikationer är ett hinder för alla 
medborgare. 
 
 
Vem får åka med riksfärdtjänst? 
 
En individuell prövning sker utifrån Lagen om kommunal riksfärdtjänst och kommunens 
eget reglemente. Den sökande skall vara folkbokförd i kommunen. Riksfärdtjänst kan ej ges 
till person som är på tillfälligt besök i Sverige eller till person som inte fått 
uppehållstillstånd. 
 
Många fler resenärer kan idag åka med allmänna kommunikationer genom att 
trafikföretagen hjälper till vid av- och påstigning, ledsagning till tåg och sittplatser. Denna 
service måste alltid beställas före avresa. Är denna hjälp tillräcklig för resenären kan behov 
av riksfärdtjänst ej anses föreligga. 
 
Tillstånd skall alltid ges för billigaste färdmedel med utgångspunkt från resenärens 
funktionsnedsättning. Eftersom de allra flesta idag kan resa med allmänna 
kommunikationer ges därför i första hand tillstånd till tåg med ledsagare kompletterat med 
en eventuell anslutningsresa med taxi eller specialfordon på avrese- och ankomstorten. 
Kostnadskrävande direktresor med taxi kan på detta sätt undvikas. 
 
Endast den som med ledsagare ändå inte klarar av att resa med allmänna 
kommunikationer kan få tillstånd till taxi. 
 
 
När får riksfärdtjänsten utnyttjas? 
 
Kommunala riksfärdtjänstresor skall avse rekreation eller fritidsverksamhet (t ex semester, 
släkt- och vänbesök). Resor i samband med arbete, utbildning eller medicinsk behandling 
liksom resor som bekostas av stat, landsting eller annan huvudman beviljas ej som 
riks- färdtjänstresa. 
 
Några undantag finns från denna regel. Tillstånd att anlita riksfärdtjänst kan lämnas för 
permissionsresa till och från sjukvårdsinrättning som sker på resenärens eget initiativ och 
som inte bekostas av sjukvårdshuvudman, försäkringskassa eller annan. 
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Resor för förtroendemän i föreningar av olika slag betraktas som resor för privat 
angelägenhet och kan alltså ersättas av riksfärdtjänsten, förutsatt att villkoren för övrigt är 
uppfyllda. Riksfärdtjänstresor för förtroendevalda i facklig verksamhet medgives ej. 
 
 
Hur får man kommunal riksfärdtjänst?  
 
För att kunna resa med riksfärdtjänst måste man ha ett tillstånd utfärdat av kommunen. 
Tillstånd ges till enstaka resor eller i speciella fall för viss tid, då maximalt i ett år. 
Ansökningsblankett finns hos kommunen. Ansökan skall alltid inkomma minst 14 dagar före 
resan. 
 
En individuell prövning skall alltid ske utifrån den sökandes funktionshinder. Hembesök 
skall göras hos den sökande. Kommunen beslutar om tillstånd och vilket eller vilka 
färdmedel som får användas. Resan skall bokas där kommunen anvisar. 
 
Riksfärdtjänsten är alltid ett komplement till övrig kollektivtrafik. Samåkning skall ske i 
möjligaste utsträckning vid resa med taxi. Riksfärdtjänst kan därför inte medgivas för 
speciellt klockslag för fram- och återresa. 
 
 
Barn under 10 år 
 
Barn under 10 år reser normalt inte ensamma, utan åtföljs av förälder eller annan 
vårdnadshavare. Även ett barn med någon funktionsnedsättning bör i de flesta fall klara av 
att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vårdnadshavare och med den 
hjälp man får av trafikföretagets personal. 
 
Det kan finnas undantag där barn under 10 år kan ges riksfärdtjänst. Ett skäl kan vara att 
barnet ej klarar av en tidskrävande resa. I sådant fall kan tillstånd till flygresa ges. 
Ytterligare ett skäl kan vara att barnet inte kan färdas i ett vanligt passagerarsäte, och att 
rullstolen eller liknande barnet måste sitta i, inte ryms i en tågvagn. Dessa fall får prövas 
utifrån barnets funktionsnedsättning och resmål. 
 
 
Ledsagare 
 
Tillstånd för ledsagare ges om resenären under själva resan är i behov av mer hjälp än vad 
trafikbolagets personal kan utföra. Resenärens behov av hjälp under vistelsen på 
besöksorten eller annat behov som inte uppkommer under själva resan motiverar inte 
tillstånd för ledsagare. Oro och rädsla inför resan är som regel inte heller skäl att medge 
ledsagare. 
 
Vem som helst ,som klarar att utföra den hjälp som förväntas, kan vara ledsagare. Även 
anhörig som har ett eget syfte med sin resa kan vara ledsagare. 
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Den kommunala riksfärdtjänsten står för ledsagarens hela reskostnad. Vid tillstånd med 
ledsagare på tåg, och där resenären skall stanna kvar en tid på besöksorten, där har 
ledsagaren rätt att göra hemresan och kommunen står för kostnaden. Likaså har 
ledsagaren rätt att åka och hämta resenären och därefter tillsammans göra resan tillbaka. I 
dessa fall beställes samtliga ledsagarbiljetter samtidigt som beställning av hela resan görs. 
Riksfärdtjänsten medverkar ej till att anskaffa ledsagare. 
 
Vid tillstånd för riksfärdtjänstresa med taxi utan ledsagare, har den resande möjlighet att ta 
med en medresenär. Kostnaden för medresenär är densamma som för den 
färdtjänstberättigade. 
 
 
Geografisk begränsning 
 
Vid tillstånd för riksfärdtjänst viss tid, maximalt 1 år framåt, skall tillståndet även vara 
geografiskt begränsat. Begränsningen skall anges i beslutet.  
 
 
Egenavgift 
 
Den resande betalar en egenavgift, oavsett färdmedel, som motsvarar en kostnad för en 
2:a klass tågbiljett. Egenavgiften faställes av regeringen. 
 
 
Återkallelse/omprövning av riksfärdtjänst 
 
Om förutsättningarna förändras under giltighetstiden kan tillståndet förändras vad gäller 
färdmedel. Ett tillstånd kan också återkallas om förutsättningarna inte längre finns, likaså 
vid upprepade överträdelse av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänst. 
 
 
Överklagan 
 
Om den sökande ej är nöjd med tillståndsmyndighetens beslut kan beslutet överklagas hos 
länsrätten.  
 
 
Beställning av resa 
 
Beställning av resa görs hos Riksfärdtjänsten Sverige AB. 
Telefon 0970-756 00 eller via fax 0970-171 00 
 
 
Gäller från och med 2016-06-08 

 
 


