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Stockholms stads riktlinjer för riksfärdtjänst
1. Inledning
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) ger kommunerna ansvar för att personer
med ett stort och varaktigt funktionshinder ges förutsättningar att till
motsvarande kostnader som andra göra privata resor i Sverige i
rekreationssyfte eller för enskilt ändamål. Kommunalfullmäktige har gett
stadsdelsnämnderna ansvar för insatserna enligt denna lag.
2. Rätt till riksfärdtjänst.
Rätt till riksfärdtjänst har den som är folkbokförd i Stockholm och som på
grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt
kostsamt sätt. Funktionshindret ska bestå längre än sex månader. Respektive
stadsdelsförvaltning ansvarar för personer boende inom sitt geografiska
område. Respektive stadsdelsförvaltning svarar också för kostnaderna för
riksfärdtjänst för de personer som på grund av behov av vård och omsorg
bor i särskilt boende eller på annat sätt vistas i annan stadsdelsförvaltning.
Barn kan beviljas riksfärdtjänst om resan till följd av funktionshindret måste
göras på ett särskilt kostsamt sätt. Resans ändamål ska vara rekreation,
fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet och ska ske inom Sverige.
Tillstånds beviljas inte om stat, kommun eller landsting av någon anledning
betalar resan eller om resan företas i tjänsten. Resan ska inte avse resa till
och från skola eller sjuk- och vårdresor till annat landsting.
Undantag från ovanstående är:


Personer, berättigade till riksfärdtjänst, får efter individuell prövning
medges riksfärdtjänst för resor i tjänsten, om dessa medför så stora
kostnader att det innebär hinder i anställningen. Kommunen betalar då
skillnaden mellan arbetsgivarens normala kostnad och den egentliga
resekostnaden för den enskilde.



På motsvarande sätt ska personer, berättigade till riksfärdtjänst, anställda
av handikapporganisationerna beviljas riksfärdtjänst till av
organisationen anordnade möten och konferenser. Möjlighet till
gemensam ledsagning och samåkning bör utnyttjas.

Rätt till riksfärdtjänst gäller inte inom Stockholms läns färdtjänstområde. I
undantagsfall, när det finns ett uppenbart behov, kan riksfärdtjänst beviljas
från bostaden till avreseplatsen (flygplats, järnvägsstation) om resa med
färdtjänst är för krävande.

3. Ansökan och beslut om riksfärdtjänst
Ansökan om tillstånd att använda riksfärdtjänst sker hos
stadsdelsnämnderna på särskild blankett. Ansökan ska vid behov
kompletteras med läkarintyg eller annat som styrker funktionshindrets art
och behov av specialinsatser under resa.
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst fattas enligt delegation av respektive
stadsdelsnämnd. Handlingarna i ett ärende gällande riksfärdtjänst ska
förvaras i en personakt för riksfärdtjänst.
Ett beviljat tillstånd för riksfärdtjänst kan återkallas om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns eller om ändrade förhållanden medför att
tillståndets villkor bör ändras. Tillståndet kan återkallas om
tillståndsinnehavaren gjort sig skyldig till uppenbart missbruk genom att
överträda de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänst. Beslut om
återkallande fattas av respektive nämnd
Beslut om rätt till tillstånd för riksfärdtjänst kan överklagas hos
förvaltningsrätten.
4. Tillstånd att använda riksfärdtjänst
Tillstånd beviljas för de färdsätt som av hänsyn till sökandes
funktionsnedsättning och övriga omständigheter medför lägsta kostnad.
Tillstånd kan beviljas för längre tid, dock högst för tre år.
Av riksfärdtjänsttillståndet bör framgå:









Vilket/vilka färdmedel som får användas
Servicebehov
Behov av ledsagare
Behov av handikapphjälpmedel
Behov av anslutningstransport
Giltighetstid
I förekommande fall rätt till undantag från samåkning
I förekommande fall rätt till allergisanerat fordon

5. Ledsagare
Den som har behov av personlig assistans på resan, har rätt att ha en
ledsagare. Med ledsagare avses den person som följer resenären för att
hjälpa till under resan. Kommunens riksfärdtjänst ersätter ledsagarens
samtliga resekostnader i samband med ledsagningen. Det är dock inte

kommunens skyldighet att inom ramen för lagen om riksfärdtjänst anordna
ledsagare till resan.
6. Medresenär
Medresenär får medfölja i taxi eller specialfordon i mån av plats och till
ordinarie kostnad. Barn har rätt att medfölja på motsvarande villkor som
gäller för resa med SJ.
7. Bagage
Riksfärdtjänst avser persontransporter med normalt bagage.
Transportkostnader för handikapphjälpmedel ingår dock i kostnaden för
riksfärdtjänst.
8. Beställning
Då resenär erhållit beslut om tillstånd till riksfärdtjänst ska denna
informeras om vilken beställningsrutin som gäller. Resenären ska
informeras om att beställningen ska ske hos det reseföretag som kommunen
har avtal med i god tid innan planerad resa. Resenären ska också informeras
om att samåkning och viss justering av avresetid kan förekomma.
9. Avgifter
Egenavgifter erläggs i enlighet med regeringens föreskrifter.
Egenavgifter betalas till reseföretaget.
10. Övrig information:
Blanketter för riksfärdtjänst Ansökan SLK 5047, och Rikfärdtjänsttillstånd
Personakt SLK 5053
Se även följande bilagor:






Informationsblad
Resa med specialfordon
Resa med taxi
Resa med flyg, tåg, buss, båt.
Allmän information om kommunal riksfärdtjänst.

