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Grunder och tillämpningsanvisningar för
Riksfärdtjänstresor
Till grund för dessa regler ligger Lag om riksfärdtjänst (1997:735).

1. Riksfärdtjänstresenär
Den som är folkbokförd i Alingsås kommun och som på grund av ett
stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kost
samt sätt,
eller inte kan genomföra resan utan ledsagare, kan medgivas rätt till
kommunal riksfärdtjänstresa. Frågor om tillstånd gällande riksfärd
tjänst prövas av kommunen där den sökande är folbokförd.
Tillämpning
Med stort funktionshinder avses person som på grund av sitt funktions
hinder inte kan resa på normalt sätt med allmänna kommunikationer en
bart med den hjälp som transportföretagets personal tillhandahåller.
Funktionsnedsättningen skall ha en varaktighet om minst 3 månader.
Med särskilt kostsamt sätt avses att kostnaden för resan avsevärt för
dyras på grund av funktionshindret. Som normalkostnad räknas avgiften
för det kollektiva färdmedel som finns på sträckan.

2. Färdsätt
Riksfärdtjänstresa genomförs med allmänna kommunikationer (tåg,
buss, båt, flyg) eller med taxi (personbil, specialfordon för rullstols
transport).
Med hänsyn till resenärens funktionshinder skall det för kommunen bil
ligaste färdmedlet anlitas.
Kommunen anvisar i tillståndet lämpligt färdsätt utifrån behov och
kostnader.
Tillämpning
Ersättning utgår inte i privatbil, hyrt fordon eller liknande. I speciella fall
svarar kommunen för transportkostnaden för särskilt skrymmande hjälp
medel (rullstol och dylikt).
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3. Ändamål med resan
Ändamålet med riksfärdtjänstresan skall vara rekreation eller fritids
aktivitet eller någon annan enskild angelägenhet.
Tillstånd skall meddelas om resan inte av någon annan anledning be
kostas av det allmänna.
Tillämpning
Tillstånd medges endast för resor av privat karaktär och skäl till ansökan
prövas därav aktivt.
Tillstånd kan inte beviljas för resor till och från arbetet eller resor i enskild
förvärvsverksamhet. Samma gäller resor som CSN ersätter för studeran
de, resor som av annan anledning bekostas av staten, en kommun, ett
landsting, en organisation eller ett företag.
Sjukresa enligt ”Lag om allmän försäkring” kan ej vara riksfärdtjänstresa.

4. Område
Riksfärdtjänstresa är resa som går utanför färdtjänstområdet men
inom Sverige.

5. Ansökan om tillstånd
Ansökan om tillstånd för riksfärdtjänstresa görs av den enskilde på
särskild blankett.
Kommunens handläggare kan begära kompletterande uppgifter.
Ansökan om tillstånd för riksfärdtjänstresa skall normalt inlämnas till
Vård och äldreomsorgsförvaltningen senast 4 veckor före tänkt av
resedag.
Tillämpning
Vård och äldreomsorgsförvaltningen tillhandahåller särskild blankett för
”Ansökan – tillstånd för riksfärdtjänstresa”.
Ansökan skall normalt vara handläggaren tillhanda senast 4 veckor före
avresedagen.
Under vissa perioder skall ansökan vara inkommen tidigare, vilket då an
nonseras i lokal dagspress.
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Resa kan aldrig företas utan giltigt tillstånd. Retroaktiv ersättning
utgår ej.
Utöver ansökan kan det krävas kompletteringar i form av utlåtande från
sakkunnig, personligt sammanträffande eller telefonkontakt med hand
läggaren. Med sakkunnig avses normalt läkare, distriktsarbetsterapeut el
ler sjukgymnast som kan ha kännedom om sökandens funktionsnedsätt
ning. Sådan kontakt tas först efter medgivande från sökanden.
6. Omfattning
Tillstånd för riksfärdtjänstresor beviljas för viss tid, dock längst under
ett år.
Tillståndet gäller för ett skäligt antal resor.
Av tillståndet framgår det färdmedel som får anlitas samt de övriga
förutsättningar som gäller.
Tillämpning
Tillståndet kan beviljas för en tid om högst ett år. När tillståndet gått ut
måste ny ansökan göras.
Tillståndets varaktighet är beroende av resenärens personliga behov och
förutsättningar.
Något högsta tak i antalet resor skall i princip inte förekomma, men rese
volymen skall vara skälig i förhållande till andra medborgares resmöjlig
heter.

7. Samåkning
Vid riksfärdtjänstresor med taxibil eller specialfordon, skall samåkning
ske i största möjliga utsträckning, såvida detta inte är orimligt med
hänsyn till enskilda resenärers personliga förhållanden eller om andra
synnerliga skäl föreligger. Samåkning planeras via beställningscentral.
Tillämpning
Undantag från samåkning kan medges:
a) med hänsyn till resenärens funktionsnedsättning.
b) vid speciella tillfällen när en fast ankomsttid är nödvändig som inte
kan påverkas av resenären, t ex vid begravning, bröllop, närståendes
svårare sjukdom och dylikt.
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c) om omvägstiden överstiger 1 timma vid normal restid upp till 3 tim
mar eller 2 timmar vid normal restid överstigande 3 timmar.
d) Om avrese och ankomsttiden i normalfallet förskjuts mer än 6
timmar.
e) synnerliga skäl kan vara att riksfärdtjänstresenär under resan av per
sonliga skäl behöver ha med make eller annan närstående.
8. Ledsagare/medresenär
Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under
resan, skall tillståndet gälla även ledsagare.
Medresenär kan normalt medfölja på resan endast när ledig kapacitet
inte behöver tas i anspråk för samåkning.
Tillämpning
Med ledsagare avses en person som följer med resenären för att hjälpa
till under resan.
Ledsagaren skall klara att utföra den hjälp som resenären behöver. Re
senären anskaffar själv ledsagaren.
Medresenär utses av resenären och gäller endast vid taxiresor eller med
specialfordon.

9. Avgift
Tillståndshavaren betalar en avgift (egenavgift) som motsvarar nor
mala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen meddelar
närmare föreskrifter om dessa avgifter.
Egenavgiften betalas inte av ledsagaren.
Biljettkostnaden för ledsagaren betalas av kommunen.
Medresenär betalar avgift motsvarande 25% av taxameterbeloppet.
Tillämpning
Tillståndshavaren och medresenären (vid taxiresa) betalar egenavgiften
direkt till transportören. Om vid samåkning i taxibil (gruppresa) tillstånds
havaren och medresenärens sammanlagda egenavgifter överstiger re
sans totalpris, reduceras egenavgiften till respektive resenärs andel av to
talpriset.
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För normalbagage (resväska, handbagage och dylikt) betalas ingen av
gift.

10. Beställning av resa och färdhandling
Tillståndshavaren beställer själv biljetter direkt hos av kommunen
anvisad researrangör.
11. Återkallelse av tillstånd
Tillstånd för riksfärdtjänstresa får återkallas om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns eller om ändrade förhållanden medför att
tillståndets villkor bör ändras.
Tillstånd för riksfärdtjänstresa får också återkallas om tillståndshava
ren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de
föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten.

12. Djur vid resa med riksfärdtjänsten
Riksfärdtjänst är persontransport och husdjur får inte medfölja vid
resa. Undantag gäller endast för den färdtjänstberättigades certifie
rade ledarhund eller servicehund.
13. Överklagande
Vård och äldreomsorgsnämndens beslut om riksfärdtjänstresa får
överklagas hos länsrätten.
Närmare information om hur man överklagar lämnas i anslutning till
att beslut meddelas.
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