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Vad är riksfärdtjänst? 
 

Riksfärdtjänst är till för personer som på grund av ett stort 

och varaktigt funktionshinder får fördyrade 

resekostnader för resor inom Sverige. Fördyrade 

resekostnader kan till exempel uppstå om du behöver 

ledsagare för att använda allmänna kommunikationer. Ett 

annat exempel är om du bara kan åka med taxi eller 

specialfordon.  
 

Syftet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet 

eller annan enskild angelägenhet. Du ansöker om 

riksfärdtjänst i den kommun där du är folkbokförd.  
 

Du kan ansöka om riksfärdtjänst för resor som sträcker 

sig utanför kommunens färdtjänstområde. Färdtjänst-

området omfattar hela Västra Götalandsregionen och 

Kungsbacka kommun.  Att du har tillstånd att åka 

färdtjänst innebär inte med automatik att du också har rätt 

till riksfärdtjänst.  Kraven för att få tillstånd för 

riksfärdtjänst är högre än kraven för att få färdtjänst.  
 

Alternativ till riksfärdtjänst 
Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att 

personer med olika former av funktionsnedsättningar skall 

klarar av att resa på egen hand. Exempelvis finns det 

rullstolslyft och rullstolsplatser på de flesta tåg. Gratis 

ledsagning i samband med buss och tågresa finns på 

många stationer och kan beställas i förväg.  
  



De olika trafikbolagen har information om tillgänglighet 

och service på respektive hemsida.  
 

Nedan ges några exempel: 
 
 

www.stationsledsagning.se 
Här kan du läsa om ledsagning 
på tåg och andra färdmedel samt 
om aktuella nyheter på de olika 
stationerna mm. Här står 
telefonnummer till de olika 
trafikbolagen.   

 
       
www.sj.se 

 Här kan du tex läsa om den hjälp 
du kan få av SJ och var det finns 
ledsagning,   rullstolsplats och 
handikapp-plats på tågen. Du 
beställer ledsagning på tel 0771-
75 75 75 

 

 
www.vasttrafik.se  Här kan du läsa om gratis 

ledsagning vid byte av buss/tåg 
vid hållplatser för alla som 
behöver hjälp. Du beställer 
ledsagning på tel 0771-91 90 90 

 

http://www.stationsledsagning.se/
http://www.sj.se/
http://www.vasttrafik.se/


 

Vem får riksfärdtjänst? 
Riksfärdtjänst ges till personer som till följd av ett stort 
och varaktigt funktionshinder är hänvisade till att resa på 
ett särskilt kostsamt sätt. Du kan få rätt till riksfärdtjänst 
om följande förutsättningar uppfylls: 
 

 Du till följd av din funktionsnedsättning inte kan 
genomföra resan med allmänna kommunikationer till 
normala reskostnader eller att du behöver ha 
ledsagare med dig på resan.  

 Syftet/ändamålet med resan är rekreation, 
fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.  

 Att resan inte bekostas av staten eller att resan inte är 
en tjänsteresa till följd av ett anställningsförfarande. 

 Att resan görs inom Sverige och inte i sin helhet äger 
rum inom Ale kommuns färdtjänstområde. 

 

Vad är ett stort och varaktigt funktionshinder? 
Enligt Ale kommuns riktlinjer skall ditt funktionshinder 
bedömas bestå i mer än 6 månader och skall på begäran 
kunna styrkas med läkarintyg eller särskild utredning. 
För att beviljas riksfärdtjänst skall ditt funktionshinder 
bedömas vara stort. Enbart hög ålder, mindre 
funktionshinder, oro och allmänna svårigheter att resa 
med den reguljära kollektivtrafiken räcker inte för att vara 
berättigad till riksfärdtjänst. Bedöms du klara en resa med 
allmän kollektivtrafik på egen hand eller med den hjälp 
som kan erbjudas av trafikföretaget, har du inte rätt till 
riksfärdtjänst. 
 



 
Riksfärdtjänst för barn 
Barn kan ha rätt till riksfärdtjänst om resan till följd av 
funktionsnedsättningen måste genomföras på ett särskilt 
kostsamt sätt. Barn som inte har en funktionsnedsättning 
och är i motsvarande ålder reser normalt tillsammans med 
vuxen på längre resor, varför behov av stöd av en vuxen 
vid resa med allmänna kommunikationer inte betraktas 
som en fördyrande kostnad.  
 
 

Hur går resan till? 
 

Färdsätt 

I ditt tillstånd/beslut anges vilka färdsätt som du får 
använda. Tillstånd ges för det billigaste färdsättet med 
hänsyn till dina funktionsnedsättningar. 
 

Billigaste färdsätt innebär följande: 
 

1. Allmänna kommunikationer d.v.s. tåg, buss, båt eller    
flyg tillsammans med ledsagare.  

 

2. Allmänna kommunikationer enligt ovan i    
    kombination med taxi eller specialfordon. 

 

3. Enbart taxi eller specialfordon. 
 

Färdtjänsthandläggaren kan göra en annan prioritering i 
förhållande till punkt 1-3 om resan därigenom blir 
billigare. 
 

 
 
  



Ledsagare 
 

Vid resor med allmänna kommunikationer skall rabatter 
och billigare prisalternativ användas i så stor utsträckning 
som möjligt med hänsyn till ditt funktionshinder och 
ändamålet med resan. Tillstånd för resa med taxi eller 
specialfordon ges endast om du inte kan resa med 
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare.  
 

Att det saknas kollektivtrafik på sträckan, att 
avgångstiderna inte passar, att du som resenären inte kan 
ordna med ledsagare etc. är inte skäl för att få tillstånd för 
riksfärdtjänstresa med taxi. Ersättning för resor med hyrbil 
eller privatbil godkänns inte. 
 

Ledsagare vid resa med taxi/specialfordon 
Om du behöver hjälp under resan kan du ansöka om 
ledsagare. Behovet av ledsagare skall vara knutet till själva 
resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren 
medföljer gratis under förutsättning att ledsagarens resa 
påbörjas och avslutas på samma adress som din resa.  
 

Person med assistans enligt LSS (lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade) eller Socialförsäkringsbalken 
51 kap. (tidigare LASS, lag om assistansersättning) beviljas 
alltid tillstånd till ledsagare.  
Om du inte själv kan anordna ledsagare kan du ansöka om 
insatsen ledsagare enligt LSS eller Socialtjänstlagen.  
 

 

Medresenärer 
Person som inte är ledsagare men som önskar följa med 
på resan kallas medresenär. Du får ta med dig en 



medresenär samt egna barn (upp till 16 år) på resan. Med-
resenären måste gå på och stiga av på samma adress som 
du. Medresenärer betalar avgift enligt gällande taxa (se 
avsnitt om avgifter) 
 

När du ansöker om riksfärdtjänst skall du meddela att du 
önskar ha medresenär med dig på resan. Vid resa med 
taxi/specialfordon kan antalet medresenärer aldrig bli 
större än att sällskapet ryms i bilen. 
 

Samordning  

Samordning av resor med taxi och specialfordon sker 
regelmässigt när det är möjligt. Detta innebär att du som 
resenär är skyldig att acceptera samåkning på hela eller 
delar av sträckan. Vid samåkning kan resesträckan och 
restiden bli längre än vid direktresa utan samåkning.  
 

I speciella fall kan färdtjänsthandläggaren besluta om 
ensamåkning. Det kan exempelvis vara aktuellt ur 
funktionshindersynpunkt eller vid särskild brådskande 
resa. Om du har en funktionsnedsättning som medför att 
du har behov av ensamåkning skall behovet styrkas med 
läkarintyg. 
 

Anpassning av restid 

Riksfärdtjänst får, när så är möjligt med hänsyn till 
ändamålet med resan, förskjutas med upp till sex (6) 
timmar före eller efter önskad avresetid för att möjliggöra 
inköp av biljetter till lägsta kostnad eller möjliggöra 
samåkning vid resa med taxi eller med för ändamålet 
särskilt anpassat fordon.   
 



I samband med större helger kan större tidsförskjutningar 
behöva accepteras. Färdtjänsthandläggaren kan göra 
avsteg från reglerna om tidsförskjutning med hänsyn till 
resenärens funktionshinder och ändamålet med resan. 
 

Bagage 
För resa med taxi/specialfordon får normalt bagage 
medföras, vilket innebär högst 2 kolli och väga 
sammanlagt högst  20 kilo.  
Utöver bagage får du ta med dig nödvändiga 
handikapphjälpmedel. 
 

Husdjur 

Vid resor med allmänna kommunikationer får husdjur 
följa med enligt trafikföretagens bestämmelser. Ev. 
avgifter för husdjur på allmänna kommunikationer betalas 
av ägaren.  
Vid resor med taxi eller specialfordon får husdjur normalt 
inte åka med. Undantag kan göras efter särskild ansökan. 
Ledarhund får alltid åka med gratis. 
 

Ansökan 
En komplett ansökan skall lämnas till 
Färdtjänsthandläggaren på Sektor Samhällsbyggnad senast 
14 dagar innan resan skall påbörjas. Vid större helger och 
för resor under sommaren måste ansökan göras senast en 
månad innan resan skall påbörjas. I undantagsfall 
exempelvis vid begravning kan ansökan göras senare.  
 
 
Ovanstående tider gäller för att vara garanterad önskad 
resa vid gynnande beslut. 
 



Läkarutlåtande skall lämnas på begäran.  
 

Särskilda ansökningsblanketter finns hos kommunens 
färdtjänsthandläggare och på Ale kommuns hemsida 

www.ale.se 
 
 

Utredning och beslut 
Färdtjänsthandläggaren gör en bedömning om du har rätt 
till riksfärdtjänst enligt de kriterier som anges i lag om 
riksfärdtjänst Ale kommuns riktlinjer och utifrån gällande 
rättspraxis.  Du får ett skriftligt beslut på ansökan 
hemskickad så snart färdtjänsthandläggaren fattat sitt 
beslut. Beslutet innehåller information om vilket/vilka 
färdsätt som du får använda, om ledsagare får följa med 
på resan samt övriga villkor som bedöms viktiga. 
 

Om du inte är berättigad till riksfärdtjänst och får avslag 
på ansökan, kan du överklaga beslutet till 
Förvaltningsrätten i Göteborg. Information om hur du 
skriver en överklagan kommer samtidigt som beslutet.  
 
 

Beställning av resa 
Du beställer själv din resa efter uppgifterna som framgår 
av ditt beslut.  
 
 
 
 

http://www.ale.se/


 
 
Avgifter och betalning 
Den som reser med riksfärdtjänst  betalar själv en 
schabloniserad egenavgift som fastställs av regeringen. 
(förordning om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst, 
1993:1148). 
 
Barn under 7 år åker gratis. Ledsagare åker gratis 
Barn/Ungdomar 7-25 år betalar 70 % av egenavgiften.  

 

 
 

Medresenär  

Resor med taxi/specialfordon 
Medresenären betalar riksfärdtjänsttaxa. 
Barn under 7 år åker gratis. 
Barn/Ungdomar 7-25 år betalar 70 % avgiften.  
 
 
 
 
 

Vägavstånd i 
kilometer 

Egenavgift i 
kronor 

Vägavstånd i 
kilometer 

Egenavgift i 
kronor 

0-100 105 351-400 420 

101-125 130 401-450 455 

126-150 165 451-500 480 

151-175 195 501-600 535 

176-200 220 601-750 600 

201-225 255 751-1000 655 

226-250 275 1001-1250 680 

251-275 300 1251-1500 700 

276-300 320 1501 och längre 755 

301-350 370   



 
 

Resor som ej omfattas av riksfärdtjänst 
Riksfärdtjänst är avsedd för enskilda personers 
privatresor. Ändamålet ska vara rekreation, 
fritidshemsverksamhet eller någon annan enskild 
angelägenhet. Det innebär att riksfärdtjänst inte beviljas 
för följande resor: 
 

 Resor som i sin helhet kan ske med färdtjänst 
 

 Resor vars ändamål är arbete, utbildning eller 
medicinsk vård eller behandling 
 

 Tjänsteresor 
 

 Resor inom socialtjänst, tex utflykter och liknande 
som gruppresor för funktionsnedsatta eller äldre 
personer i ett boende 
 

 Resor inom skolan, tex skolresor i samband med 
studiebesök, badresor- detsamma gäller inom 
förskole och fritidshemsverksamheten 
 

 Resor som av någon annan anledning ska bekostas av 
det allmänna tex sjukresor, skolskjuts, 
ambulanstransporter, resor i samband med 
arbetslivsinriktad rehabilitering eller andra resor som 
Försäkringskassa ska bekosta.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Adress och telefonnummer 
 
Färdtjänsthandläggare 
Ale kommun 
Tel: 0303- 33 00 00 
Mail: fardtjanst@ale.se 
 
Postadress: 
Ale kommun 
Sektor Samhällsbyggnad 
449 80 Alafors 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Information, riktlinjerna i sin helhet och blanketter 
kan också hämtas på Ale kommuns hemsida 

www.ale.se 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för riksfärdtjänsten, 
myndighetsutövningen utförs dock av Sektor Samhällsbyggnad. 
 

http://www.ale.se/

