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Samhällsbyggnad

Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst är till för dig som har en stor
och varaktig funktionsnedsättning och därför
måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Allmänt
I Östersunds kommun ansvarar miljö- och samhällsnämnden
för riksfärdtjänsten.
Riksfärdtjänst regleras utifrån Lag om riksfärdtjänst.
Denna broschyr innehåller ett sammandrag av de viktigaste
reglerna.
Kommunen sammarbetar med Riksfärdtjänst Sverige AB
för administration av dessa resor.
Detta företag har en beställningscentral som sköter bokning
och samordning av kommunens samtliga riksfärdtjänstresor.

2

Vem får resa med riksfärdtjänst?
Har du en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa
med tåg, buss, båt eller flyg för en normal resekostnad?
Eller behöver du en ledsagare som hjälper dig på resan?
Då kan du ansöka om riksfärdtjänst.
Ett villkor är att du är folkbokförd i Östersunds kommun.
Du får inte riksfärdtjänst om resan av någon anledning bekostas av staten, en kommun eller landstinget.
Du beviljas inte riksfärdtjänst om du har ett arbete och ska
resa i tjänsten.
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Vart får jag resa?
Du kan beviljas riksfärdtjänst för resor inom Sverige som
sträcker sig utanför Östersunds kommun.
Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Hur får jag resa?
Resor med riksfärdtjänst kan göras med tåg, buss, flyg, båt,
taxi eller specialfordon.
Du får resa med det billigaste färdsättet som är rimligt med
hänsyn till din funktionsnedsättning.
Hur du får resa framgår av det beslut du får från kommunen.
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Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?
Ansökan om riksfärdtjänst ska ske skriftligt på särskilda
blanketter.
Ansökan skickas till:
Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
Riksfärdtjänst
831 82 ÖSTERSUND
Ansökan om resa med riksfärdtjänst ska ske i god tid, dock
senast tre veckor före du ska resa.
Inför storhelger bör du för säkerhets skull ansöka ännu
tidigare.
Ansökningsblanketter och svar på dina frågor får du under
kontorstid på :
Telefon till Kundcenter 063 - 14 30 00
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Vad kostar det?
Hur mycket du betalar beror på hur långt du ska resa.
Det är regeringen som fattat beslut om egenavgiften.
Samma avgift gäller oavsett vilket färdmedel du använder.

Avstånd
i kilometer
0 - 100
101 - 125
126 - 150
151 - 175
176 - 200
201 - 225
226 - 250
251 - 275
276 - 300
301 - 350
351 - 400
401 - 450
451 - 500
501 - 600
601 - 750
751 - 1000
1001 - 1250
1251 - 1500
1501 - och längre

Egenavgift i kronor
26 år och äldre
105
130
165
195
220
255
275
300
320
370
420
455
480
535
600
655
680
700
755

Upp till 26 år*
73
91		
115		
136		
154		
178		
192		
210		
224		
259		
294		
318		
336		
374		
420		
458		
476		
490		
528

* Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges förenade studentkårers studentkort ska
betala 70% av egenavgiften.
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Hur betalar jag?
Om du ska resa med tåg eller flyg kommer biljetterna och
ett inbetalningskort hem till dig två dagar före avresedagen.
Om du ska resa med taxi betalar du egenavgiften direkt till
chauffören.

Information om bokningen
Färdhandlingarna översändes per post senast 5 dagar före
avresan.
För att avbokning ska kunna ske kostnadsfritt, måste taxiresa avbeställas minst 4 timmar före avresa.
För kostnadsfri avbokning av flyg, tåg, båt och buss måste
avbokning ske senast dagen innan avresan.

Hur överklagar jag?
Ett beslut om riksfärdtjänst kan överklagas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt.
Överklagandet ska ha kommit till kommunen inom 3 veckor
efter det att sökande fått del av beslutet.
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Mer information om riksfärdtjänst och färdtjänst
hittar du på www.ostersund.se/fardtjanst

Samhällsbyggnad
Östersunds kommun, 831 82 Östersund. Tel. 063-14 30 00
www.ostersund.se

