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1 Inledning  

Rätten till riksfärdtjänst regleras i 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. Kommunernas ansvar består i att ersätta den 

enskilde för den merkostnad som uppstår för resan på grund av 

funktionsnedsättningen. 

2 Syfte 

Syftet med riksfärdtjänst är att ge personer med ett stort och varaktigt 

funktionshinder möjlighet att göra längre resor inom Sverige till normala kostnader.  

Riktlinje för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning i frågor som rör 

riksfärdtjänst för berättigade som är folkbokförda i Sigtuna kommun. Riktlinjen ger 

information om riksfärdtjänst både till personer som ansöker om tillstånd och till 

personer som redan har tillstånd för riksfärdtjänst. Varje persons ansökan om 

riksfärdtjänst ska behandlas rättvist och lika. Riktlinjen är en hjälp i detta arbete. 

3 Beskrivning 

3.1 Rätt till riksfärdtjänst 
Personer som har en stor funktionsnedsättning med en varaktighet på minst 12 

månader kan ansöka om riksfärdtjänst för resor utanför kommunen. Riksfärdtjänst 

kan beviljas när en person måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller behöver hjälp 

av en ledsagare under själva resan. Kraven för att få riksfärdtjänst är högre än för 

färdtjänst.   

För att beviljas riksfärdtjänst ska sökanden vara folkbokförd i Sigtuna Kommun. 

 Funktionsnedsättningen måste bestå minst 12 månader. 

 Funktionsnedsättningen medför att personen inte kan resa självständigt med 

allmänna kommunikationer med den hjälp som transportföretag kan ge. 

 Ändamålet med resan är rekreation, fritidssysselsättning eller någon annan 

enskild angelägenhet såsom exempelvis bröllop, begravning, dop eller 

födelsedagsfest. 

 Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan. 

 Resan bekostas inte av det allmänna. 

 

3.2 Personer under 18 år 
Utredning om riksfärdtjänst för barn görs i förhållande till barn utan 

funktionsnedsättning i motsvarande ålder om sökande är under 18 år. Om barnets 

svårigheter att resa i huvudsak beror på funktionsnedsättning finns inte något 

föräldraansvar gällande barnets möjligheter att förflytta sig. 



Riktlinje för Riksfärdtjänst 

 

5 (7) 
 

Ur ett barnperspektiv, och enligt lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention 

om barnets rättigheter, ska barn behandlas som självständiga individer och barnet ska 

således i dessa fall beviljas riksfärdtjänst.  

3.3 Ansök om riksfärdtjänst 
1. Ansökan om riksfärdtjänst ska inkomma minst tre veckor före önskad resdag. 

Vid resor under julhelg ska ansökan vara inkommen första veckan i 

november. Vid resor under andra högtider ska ansökan vara inkommen minst 

sex veckor före önskad avresedag.  

Om ansökan kommer in för sent, eller är ofullständig, kan det innebära att 

resan inte beviljas även om sökanden skulle ha rätt till det. 

2. Ansökan görs via särskild blankett inloggad i e-tjänster. Om sökanden inte 

har e-tjänster kontaktas biståndshandläggare via Kontaktcenter (KC). 

3. När ansökan om riksfärdtjänst beviljats måste sökanden själv boka sin resa på 

Riksfärdtjänsten, www.rft.se. Resan måste bokas fem dagar innan avresa om 

det är anpassat fordon och tio dagar innan avresa när det är tåg, båt eller flyg.  

3.4 Utredning av rätten till riksfärdtjänst 
Varje utredning är individuell och görs av biståndshandläggare. 

3.5 Intyg från läkare eller annan sakkunnig 
Funktionsnedsättningens varaktighet och omfattning ska styrkas av läkarintyg som 

bifogas till ansökan om riksfärdtjänst. I läkarintyget ska det framgå varför sökandes 

funktionsnedsättning gör att resan inte kan utföras med allmänna kommunikationer. 

3.6 Beslut om tillstånd 
Beslutet fattas av biståndshandläggare. Om riksfärdtjänst beviljas, registrerar 

biståndshandläggare beslutet hos Riksfärdtjänsten.  

3.7 Tillståndets giltighetstid 
Tillstånd för riksfärdtjänst kan gälla för enstaka resa eller återkommande resor under 

längst 12 månader. 

3.8 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.  

3.9 Ändamål med resan 
Ändamålet med resan är rekreation, fritidssysselsättning eller någon annan enskild 

angelägenhet såsom exempelvis bröllop, begravning, dop eller födelsedagsfest. 

3.10 Färdsätt 
Tillståndet beviljas för det färdsätt som med hänsyn till sökandens 

funktionsnedsättning och övriga omständigheter medför lägst kostnad för 

kommunen.  
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Riksfärdtjänst med taxi och specialfordon beviljas endast om resan inte kan 

genomföras med allmänna kommunikationer. För resor beviljade med taxi eller 

specialfordon gäller samåkning med andra resenärer som kan medföra att restiden 

förlängs. 

3.11 Avgifter 
Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) som 

motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Ersättning för en 

riksfärdtjänstresa lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 

reskostnaden och egenavgiften. Ersättning för ledsagarens resa ska dock motsvara 

kostnader för resan. Ersättningen betalas till den som utfört transporten eller till den 

som har betalat transporten. Beslut om ersättning meddelas av tillståndsgivaren. 

Beräkning av egenavgift utgår från förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor 

med riksfärdtjänst. 

3.12 Hjälpmedel 
För vissa resenärer är det nödvändigt att ha hjälpmedel, till exempel rullstol eller 

ledarhund. Med hjälpmedel menas personligt förskrivna hjälpmedel som behövs för 

att genomföra själva resan. Resenären ska lämna information om eventuella 

hjälpmedel vid ansökan samt vid bokning av resa. Om resenären bor eller besöker 

någon i ett hus med trappor och utan hiss behöver detta informeras om redan vid 

ansökan om riksfärdtjänst. Om trafikföretaget som Riksfärdtjänsten anlitar erbjuder 

trappklättring behöver trappan vara kontrollerad och godkänd för trappklättring. Är 

trappklättring inte möjlig att utföra kommer tjänsten inte att utföras. 

3.13 Bagage  
Med bagage avses allt som resenären medför som inte är hjälpmedel. En 

riksfärdtjänstresenär får ta med sig bagage motsvarande två resväskor på resan. 

3.14 Ledsagare 
Sigtuna kommun betalar resan för ledsagare. När en person beviljats riksfärdtjänst 

och själv stannar på ett resmål betalar kommunen för ledsagarens hemresa. Sigtuna 

kommun betalar också ledsagares resa för att hämta den beviljade på resmålet. 

Ledsagarens resa ska då ske på det billigaste sättet. 

3.15 Medresenär 
En medresenär får betala vanligt biljettpris vid resor med kollektivtrafik. Om resan 

sker med taxi eller annat specialfordon betalar medresenären samma egenavgift som 

personen som beviljats riksfärdtjänst. Avgiftens storlek beror på hur lång resan är. 

3.16 Försenat fordon  
Resenären ska vara ute i god tid på den aktuella resdagen då föraren inte har 

möjlighet att vänta. Om fordonet däremot är försenat kontaktas Riksfärdtjänsten. 

3.17 Avbokning av resa 
Vid eventuell avbokning på grund av sjukdom eller annan oförutsedd händelse, ska 

resa avbokas till Riksfärdtjänst. Vid avbokning av köpta biljetter på allmänna 

kommunikationer måste sökande inkomma med läkarintyg som styrker förhindret. 
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3.18 Överklagan 
Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas till förvaltningsrätten. Överklagan ska 
inkomma till äldre- och omsorgsnämnden inom tre veckor från den dag den enskilde 
har fått ta del av beslutet. Har överklagan inkommit i rätt tid och äldre- och 
omsorgsnämnden inte ändrar beslutet enligt överklagan skickas ärendet vidare till 
förvaltningsrätten. 

 

4 Uppföljning  

Riktlinje för riksfärdtjänst ska ses över årligen. Myndighetsenheten ska genom 

egenkontroll följa upp att riktlinje för riksfärdtjänst följs.  

 


