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Information till dig som ansöker om riksfärdtjänst
Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas person som är folkbokförd i Dals-Eds kommun och
som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder, som innebär att man måste resa på ett
särskilt kostsamt sätt. Det kan också bli aktuellt om man inte kan resa utan ledsagare.
Funktionshindret måste bedömas bestå i mer än sex månader och vid behov styrkas med
läkarintyg eller annan utredning. Kostnaden för läkarutlåtandet får den sökande stå för själv.
Rätt till färdtjänst ger inte alltid rätt till riksfärdtjänst. Ändamålet för resan skall vara
rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resa som bekostas av
annan huvudman ger inte rätt till riksfärdtjänst.
Riksfärdtjänst beviljas inom landet och från en kommun till en annan. Avsaknad av
kommunikationer berättigar inte till riksfärdtjänst.
Ansökan ska vara handläggaren tillhanda senast två veckor före aktuell resa.

Lag om riksfärdtjänst
En kommun ska på de villkor som anges i lag om riksfärdtjänst, lämna ersättning för
resekostnader till personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa
på ett särskilt kostsamt sätt.
Den som kan genomföra en tåg eller bussresa på egen hand, med den hjälp och service som
transportföretaget tillhandahåller, beviljas inte tillstånd till riksfärdtjänst. Detta beror på att
resan inte medför några merkostnader för resenären.
Tillstånd kan ges till resa med tåg i andra klass med ledsagare eller buss och vid vissa fall taxi
eller specialfordon med eller utan ledsagare. Tillstånd för taxi eller rullstolsbuss beviljas
endast om du inte ens med hjälp av ledsagare kan resa med allmänna kommunikationer
som buss eller tåg. Funktionshindrets svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas
och om ledsagare måste medfölja. Generellt gäller att det färdmedel som beviljas är allmänna
kommunikationer med ledsagare, där sträckan trafikeras med handikappanpassade tåg eller
bussar.
Med ledsagare avses en person som måste medföra tillståndshavaren för att denne ska kunna
genomföra en riksfärdtjänstresa. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och
inte till t.ex. vistelsen vid resmålet. Att kommunen har beviljat tillstånd med ledsagare,
innebär ingen skyldighet för kommunen att anskaffa ledsagare enligt lag om riksfärdtjänst.
Svårigheter att anskaffa ledsagare är inte ett skäl för annat och dyrare färdsätt, t.ex. taxi.
Det är endast ledsagarens resekostnad under resan tillsammans med tillståndshavaren som
ersätts enligt lag om riksfärdtjänst. Ledsagaren ska således starta och avsluta resan
tillsammans med tillståndshavaren. En ledsagares eventuella fram och återresa på egen hand
ersätts inte enligt lag om riksfärdtjänst.
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Ledsagning
Behöver du exempelvis hjälp till eller från SJ:s tåg får du ledsagning av SJ:s personal. Men
oavsett vilket buss eller tågbolag du reser med får du som funktionshindrad hjälp. Däremot
varierar det från vilket bolag hjälpen kommer. Ledsagning kostar dig inget extra.
Tumregel: Det bolag du senast reste med hjälper dig vidare till nästa plattform eller utgång.
Bokning
Tips! När du reser med SJ kan du beställa all ledsagning. Beställ ledsagning senast dagen före
avresa på telefon 0771-75 75 75 (tonval 5).
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ANSÖKAN OM RIKSFÄRDTJÄNST
Sökandes namn:
Adress:

Ansökan avser: Riksfärdtjänst utan ledsagare
Riksfärdtjänst med ledsagare
Syftet med resan:
- Fritid

- Rekreation

- Annan enskild angelägenhet
…………………………………………………………………………………………………………………

Framresa
Datum:

Från ort:

Till ort:

Återresa
Datum:

Från ort:

Till ort:

-------------------------------------------------------------------------------------------------Övriga uppgifter
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Underskrift från sökande

..................................................................................................................
Namn
..................................................................................................................
Namnförtydligande

……………….. …………………………..
Ort och datum
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Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.

