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Förslag till  

RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN I HÄRRYDA 

KOMMUN ENLIGT LAG OM RIKSFÄRDTJÄNST 

INLEDNING 

Riksfärdtjänst är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken som är till för personer som till 

följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

Särskilt kostsamt sätt innebär att resan fördyras på grund av att tillståndshavarens 

funktionsnedsättning medför att ett särskilt transportsätt måste användas och/eller att reshjälp 

måste medfölja. 

 

Riksfärdtjänst ska bidra till att personer med funktionsnedsättning ska ges liknande 

förutsättningar som övriga kollektivtrafikresenärer att transportera sig. Genom ökad 

tillgänglighet i den ordinarie kollektivtrafiken ska möjligheten till normalisering förstärkas 

och behovet av särlösningar minska. 

 

Lag om riksfärdtjänst ger kommunen de grundläggande kraven som måste uppfyllas. 

Riktlinjer får aldrig skärpa lagen eller den praxis som uppstått efter domstolsutslag. 

BEGREPPSFÖRKLARING 

Ledsagare i 6 §Lagom riksfärdtjänst benämns av kommunen som reshjälp. 

RIKTLINJER 

1. Ansökan tillsammans med handlingar som den sökande vill åberopa för att styrka sin 

funktionsnedsättning samt funktionshinder ska lämnas till kommunen. 

 

2. Innan ansökan prövas har kommunen rätt att begära in specialistutlåtande eller på annat sätt 

skaffa sig kunskap om sökandes förhållanden. Det kan ske genom hembesök hos sökanden 

eller personligt möte. Kommunen ska även införskaffa information kring anpassning på 

allmänna kommunikationer på sökt resväg. 

 

3. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före planerad avresa om inte annat 

meddelats. 

 

4. Tillstånd utfärdas normalt för en tur och retur resa. 

 

5. Bedömning av rätten till riksfärdtjänst prövas individuellt och kan göras först när 

förutsättningarna för resan kan bedömas. Med detta menas att bedömning av sökandens 

 

funktionsnedsättning, vid tidpunkt för resan, i förhållande till anpassning av de allmänna 

kommunikationerna på sökt resa ska kunna göras. 
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6 a. Tillstånd till riksfärdtjänst ska meddelas om sökandens funktionsnedsättning, trots den 

hjälp som transportföretag och kommunal färdtjänst erbjuder, medför att den aktuella resan: 

- inte kan göras med allmänna kommunikationer utan att reshjälp medföljer 

- kan göras med allmänna kommunikationer på egen hand, men på ett sätt som innebär 

högre kostnader än vad som kan betraktas vara normala reskostnader 

- måste göras med personbil eller specialfordon. 

 

6 b. I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer och i andra hand med 

särskilda kommunikationer. Tillstånd ges för det eller de färdsätt som med hänsyn till 

sökandens funktionsnedsättning och övriga omständigheter är det minst kostsamma för 

kommunen. 

 

6 c. Tillstånd för riksfärdtjänst beviljas inte om sökande är beviljad personlig assistans och 

kan åka med allmänna kommunikationer tillsammans med assistentens hjälp. 

 

7. Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande 

ålder utan funktionsnedsättning. Tillstånd ska dock beviljas oavsett barnets ålder, om 

funktionshindret medför omfattande svårigheter att förflytta sig eller använda allmänna 

kommunikationer, trots hjälp av medföljande vuxen. 

 

8. Reshjälp beviljas när sökandens funktionsnedsättning medför behov av mer hjälp under 

själva resan än den hjälp som trafikföretagen tillhandahåller. Om reshjälp beviljats, ersätter 

kommunen reshjälpens reskostnader. Tillståndsgivaren ansvarar inte för att anskaffa reshjälp. 

Den som är reshjälp ska kunna bistå med den hjälp, såväl psykisk, fysisk som praktisk, som 

tillståndshavaren behöver under hela resan. Reshjälp betalar ingen avgift. 

 

9. Riksfärdtjänsttillståndet omfattar, utöver tillståndshavaren och eventuell reshjälp, en 

medresenär samt egna barn under tolv år. Vid resa med personbil eller specialfordon får en 

färdtjänstresenär tillsammans med reshjälp och medresenär fylla högst fyra platser i ett 

fordon. Vid resa med personbil eller specialfordon betalar medresenären ordinarie egenavgift 

+ 20 %. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären faktisk reskostnad. 

 

10. Tillståndshavaren har, utöver personligt förskrivna hjälpmedel, rätt att ta med 

normalbagage, vilket innebär maximalt två resväskor. Extra kostnader för transport av 

nödvändiga hjälpmedel ersätts av kommunen. 
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