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Lag om riksfärdtjänst § 1 

”En kommun ska på de villkor som anges i denna lag lämna er-
sättning för resekostnader för personer som till följd av ett stort 
och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt 
sätt.” 
 
Riksfärdtjänst är en ersättning för kollektivtrafiken samt ett komplement till den-
samma vid resor inom Sverige från en kommun till en annan.  
 

 
Resan skall avse rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelä-
genhet. Riksfärdtjänst gäller ej för arbets- eller sjukresor samt andra resor som 
bekostas av det allmänna. 
 

Ansökan och beslut 
Ansökan görs till någon av kommunens biståndshandläggare. Ansökningsblan-
kett finns hos biståndshandläggarna. Ett beslut gällande riksfärdtjänst grundas 
på en individuell utredning och bedömning. Ansökan måste göras inför varje 
resa och beviljas utifrån Riksfärdtjänstlagen och Kommunens riktlinjer för riks-
färdtjänst. 

 

Ledsagare 
Med ledsagare avses i Riksfärdtjänstlagen en person som måste medfölja till-
ståndsinnehavaren för att denna skall kunna genomföra riksfärdtjänst resan. Be-
hovet skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex. vistelsen vid resmålet, sö-
kanden skall alltså inte klara av att resa med den service som normalt ges av tra-
fikföretagen. Det skall framgå av tillståndet om tillståndsinnehavaren har rätt till 
ledsagare. Om kommunen har beviljat ett tillstånd med ledsagare finns ingen 
skyldighet för kommunen att anskaffa ledsagare.

 Vad är riksfärdtjänst 

 



 
Föreskrifter om färdsätt 
Beslut om riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt. Med färdsätt 
menas vilket färdmedel som får användas, men också hur beställningen av resan 
skall gå till. Funktionshindrets svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får an-
vändas. 
 

 
Avgifter 
Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndsinnehavaren betala en avgift (egenavgift) 
som motsvarar normala resekostnader med allmänna färdmedel enligt Regering-
ens föreskrifter om dessa avgifter.  
 

 
Sekretess 
Trots sekretess inom socialtjänsten får tillståndsgivaren lämna ut uppgifter om 
den enskildes personliga förhållanden till en beställningscentral för transporter 
eller en trafikutövare, om uppgiften behövs för att samordna resor. Dock får tra-
fikutövaren inte obehörigen röja vad denne i verksamheten fått veta om någon 
persons personliga förhållanden. 
 

 
Återkallelse av tillstånd 
En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst om förutsätt-
ningarna för tillstånd inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om till-
ståndsinnehavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av 
de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänst. Återkallelse kan också bli aktuell om 
anpassningar genomförts i linjetrafiken som medför att en hittills riksfärdtjänst-
berättigad person nu kan resa med allmänna kommunikationsmedel till normala 
kostnader.
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Kontakta biståndshandläggarna i Norbergs kommun,  

0223-292 31 eller 0223-292 49 
 

Du når dem mellan kl. 08:30-09:30 
 

Besöksadress: Öjersbogården, Esbjörnsvägen 13, Norberg 
 

 

 

 
 

 Vill du veta mer? 

Utgåva 2017-11-20 


