
 
 

 
Titel:  Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst  

 1 (4) 
 

Id nr:  7:4 Typ:  Riktlinje  Giltighetstid:  
Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18 KS § 250  Uppdateras:  
   

 
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ström-
sunds kommun, lokala föreskrifter 

Innehållsförteckning 
 

1. Giltighet 
2. Ansvar 
3. Syfte 
4. Tillstånd 
5. Följeslagare  
6. Avgift  
 

 
1. Giltighet 

Dessa bestämmelser utgör ett komplement till Lag (1997:736) om färd-
tjänst samt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. 
 
2. Ansvar 

Strömsunds kommun, nedan kallad kommunen, ansvarar för att ordna 
färdtjänst/riksfärdtjänst för kvinnor och män, flickor och pojkar som är 
folkbokförda i Strömsunds kommun. 
 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för färdtjänsten. Teknik- och ser-
viceförvaltningen har av kommunstyrelsen erhållit delegation att ut-
reda och fatta beslut om tillstånd till färdtjänst. 
 
3. Syfte 

Färdtjänst/riksfärdtjänst är till för kvinnor och män, flickor och pojkar 
med sådan funktionsnedsättning att det medför väsentliga svårigheter 
att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikat-
ionsmedel.  
 
4. Tillstånd  

Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst görs till teknik- och serviceför-
valtningen för utredning och beslut. 
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4.1 Utredning 

Utredningen ska ta fasta på vilket sätt en funktionsnedsättning försvå-
rar förflyttning och att resa med allmänna kommunikationsmedel. Att 
allmänna kommunikationsmedel saknas eller har låg turtäthet ska inte 
vara avgörande för att erhålla tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst. 
 
En funktionsnedsättning som beräknas ha en varaktighet om högst tre 
månader ger ingen möjlighet till färdtjänst/riksfärdtjänst. 
 
Reglerna i Förvaltningslagen (1986:233) ska beaktas under utredning 
och inför beslut om tillstånd för färdtjänst/riksfärdtjänst. 

 
4.2 Beslut 

Ett beslut om tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst tas för viss tid. 
Beslutet får förenas med föreskrifter om tillåtet färdsätt, antal resor och 
inom vilket område resorna får företas. 
 
Möjligheten att resa från dörr till dörr under trygga former ska beaktas. 
Normal handläggningstid för ansökan om färdtjänst är ca fyra veckor. 
Handläggning av ansökan av riksfärdtjänst framgår under rubriken 
riksfärdtjänst. 

 
Färdtjänst/riksfärdtjänst kan inte beviljas när lag eller förordning ger 
kommunen eller annan huvudman skyldighet att ombesörja och be-
kosta resorna. 
 
Färdtjänst beviljas inte heller om försäkringsskyddet beskostar mer-
kostnader för resor om funktionsnedsättningen är orsakad av olycka el-
ler skada. 
 
Beroende på funktionsnedsättning och resebehov görs uppdelning i 
olika kategorier. 
 
Lokal begränsad färdtjänst 

Sökande klarar av att resa med allmänna kommunikationsmedel men 
klarar inte att förflytta sig från bostaden till hållplatser och lokala ser-
viceinrättningar. 
 
Tillstånd ges för lokala anslutningsresor till buss i turtrafik och anslut-
ningsresor på annan ort i kommunen.  
 
Tillstånd ges till andra lokala resor inom kommundelen.  
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Tillståndet begränsas till högst tio enkelresor per månad alternativt 
tidsbegränsat till högst tolv månader. 

 
Kommunfärdtjänst 

Tillstånd för resor inom hela kommunen. Ingen begränsning av antalet 
resor.  
 
Giltigheten för tillståndet kan vara tidsbegränsat eller tills vidare. 

 
Resor till angränsande kommun 

Kvinnor och män, flickor och pojkar som bor i kommunens utkanter 
och har sitt huvudsakliga umgänge i angränsande kommun kan i sitt 
färdtjänsttillstånd få rätt att resa till en ort i angränsande kommun. Av-
ståndet för en sådan enkel resa får uppgå till högst 50 kilometer utanför 
kommungränsen. För övriga resor hänvisas till riksfärdtjänst. 
 
Riksfärdtjänst 

Riksfärdtjänst är avsedd för kvinnor och män, flickor och pojkar med en 
stor och varaktig funktionsnedsättning som inte till normala resekost-
nader kan resa med allmänna kommunikationer. 
 
Resa ska ske inom Sverige, från en kommun till en annan. 
 
Kraven för riksfärdtjänst är högre än färdtjänst. Ändamålet med resan 
ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan angelägenhet med 
anknytning till fritid eller rekreation. 
 
Resa anordnas i första hand med allmänna kommunikationer tillsam-
mans med ledsagare. Resenären ansvarar själv för att anskaffa ledsa-
gare. Taxi eller specialfordon beviljas endast om resan på grund av 
funktionsnedsättningen inte kan göras med allmänna kommunikat-
ionsmedel ens tillsammans med ledsagare. Resa med taxi eller special-
fordon beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationsmedel 
saknas vid önskad tidpunkt eller till önskat resmål.  
 
Ett tillstånd till riksfärdtjänst beviljas vanligtvis för enstaka tur- och re-
turresa. Möjlighet finns att beviljas ett generellt tillstånd (maximerad tid 
av 1 år) om resor kontinuerligt sker till samma resmål (flera gånger/ 
månad). 
 
Ansökan om tillstånd ska insändas minst fyra veckor innan tänkt avre-
sedag. 
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5. Följeslagare 

Ledsagare 

I de fall resenären behöver en eller flera ledsagare för att resan ska gå 
att genomföra ska detta beaktas i tillståndet. Resenären ansvarar själv 
för att anordna ledsagare. 
 
Behovet av ledsagare medför ingen avgiftsökning för den färdtjänstbe-
rättigade. Ledsagaren betalar ingen avgift. Behovet av ledsagare på be-
söksorten klargörs genom annan lagstiftning. Inget hindrar att ledsaga-
ren på resan även är ledsagare på besöksorten. Den kommunala färd-
tjänsten betalar ingen lön, arvode eller annan ersättning till ledsagare. 
 
Medresenär 

Den färdtjänstberättigade får under en färdtjänstresa ta med en medre-
senär som då själv inte behöver ha tillstånd till färdtjänst. Medresenä-
ren betalar samma belopp som den färdtjänstberättigade. 
Barn 0-12 år åker gratis. 
 
6. Avgift 

Färdtjänstberättigade betalar avgift för sina resor i enlighet med den 
taxa som fastställs av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun. 
 
Avgiften tas ut i samband med resan av chaufförer som äger eller är an-
ställda i de företag som kommunen har avtal med avseende att utföra 
färdtjänsten. 
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