
Riksfärdtjänst



Vad äR RiksfäRdtjänst?
Riksfärdtjänst utgör en ersättning för reskostnader för dig som på 
grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst regleras av lag om riksfärdtjänst 
(sfs 1997:735).

Vem kan få RiksfäRdtjänst?
för att beviljas riksfärdtjänst ska du ha en stor och varaktig 
 funktionsnedsättning som gör att du måste resa på ett särskilt 
 kostsamt sätt. ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverk-
samhet eller annan enskild angelägenhet. du måste vara folkbokförd
i Västerås kommun. 

ansökan 
ansökan görs skriftligt på särskild blankett inför varje resa, senast 
tre veckor före avresedatum. inför storhelger ska ansökan lämnas in 
senast sex veckor före avresedatum. 

Bedömning
det är funktionshindrets svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel 
du kan få resa med. tillstånd beviljas för det färdsätt som är det minst 
kostsamma för kommunen utifrån dina förutsättningar. Prövning görs 
alltid i första hand till allmänna kommunikationer. 



ResoR
Riksfärdtjänst gäller för resor från en kommun till en annan 
inom  sverige.

medResenäR
du får ta med en medresenär på din resa.

LedsagaRe  
du kan få ledsagare beviljad om du har ett stort hjälpbehov under 
 resan. du ska inte klara av att resa med den service som normalt ges 
av trafikföretagen. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan 
i  fordonet och inte till vistelsen vid resmålet. 

aVgifteR
taxa för riksfärdtjänstresa regleras i förordning (1993:1148) om 
 egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. du betalar en egenavgift. 
Utgångspunkten för denna utgår från vad den normala rese kostnaden 
är för resa med tåg, andra klass. medresenär betalar samma avgift. 
Beviljad ledsagare reser kostnadsfritt.

BLanketteR
du beställer blankett till riksfärdtjänst hos Västerås stads kontaktcenter 
på telefon 021-39 00 00, måndag-fredag klockan 07.30-17.00. 
ansökningsblankett och mer information om riksfärdtjänst finns på 
www.vasteras.se/stöd & omvårdnad
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tekniska kontoret
stadshuset, 721 87 Västerås
kontaktcenter: 021-39 00 00

www.vasteras.se


