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Information om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor för personer som på grund av stor och varaktig 
funktionsnedsättning inte kan resa till normala reskostnader. Ändamålet 
med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild 
angelägenhet. Riksfärdtjänst får inte användas för resor som bekostas 
av det allmänna. Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan 
kommun. 

Ansökan och beslut
Den som är folkbokförd i Jönköpings län kan ansöka om riksfärdtjänst. 
Ansökan görs för varje resa. Ansökan bör vara Färdtjänstenheten tillhanda 
senast 3 veckor före avresa, inför storhelger bör ansökan göras tidigare. 
Ansökan om resor vid jul och nyår ska göras senast 15 november. Färd-
tjänstenheten beslutar om riksfärdtjänst. Beslut meddelas skriftligt och 
kan överklagas till Förvaltningsrätten. Riksfärdtjänst beviljas inte 
retroaktivt. 

Färdsätt
Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer 
(buss, tåg eller i vissa fall flyg). Det är funktionsnedsättningens omfatt-
ning som avgör vilket färdsätt som beviljas samt behovet av ledsagare. 
Resa med serviceresefordon kan bli aktuellt först om sökanden inte klarar 
någon form av allmänna kommunikationer, även med stöd av ledsagare. 
Riksfärdtjänst beviljas inte för att allmänna kommunikationer går vid fel 
tidpunkt, att det är långt till hållplats eller att lokal anslutning saknas. 

Ledsagare
Vid resor med riksfärdtjänst beviljas ledsagare om behov av hjälp finns 
under resan. Behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte 
till vistelsen på resmålet. Beviljad ledsagare reser utan kostnad. Det är 
den riksfärdtjänstberättigade som själv ordnar ledsagare. Dyrare färdsätt 
för att ledsagare inte kan ordnas beviljas inte.

Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer får obegränsat antal medre-
senärer medfölja, medresenär betalar aktuellt biljettpris. Vid resa med 
serviceresefordon får en medresenär medfölja, medresenär betalar samma 
egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade, detta gäller även barn under 
tolv år. Finns egna barn under tolv år kan fler medresenärer förekomma. 



Tidpunkt för resa
Vid resa med allmänna kommunikationer gäller aktuella tidtabeller. Vid 
resa med serviceresefordon gäller samma tider som för resa med färd-
tjänst. Förskjutning av resa kan ske tidsmässigt för att göra samåkning 
möjlig och för att erhålla lägre biljettpriser. 

Egenavgift
Den som fått tillstånd till riksfärdtjänst ska betala en egenavgift. Egenav-
giften betalas i enlighet med regeringens föreskrifter. 

Bagage och hjälpmedel 
Vid resa med allmänna kommunikationer får bagage tas med i den mängd 
respektive trafikbolag tillåter. Vid resa med serviceresefordon får den riks-
färdtjänstberättigade ta med två normalstora väskor, ledsagare och/eller 
medresenär får ta med max en normalstor väska per person. I normalfal-
let får endast personligt förskrivna hjälpmedel, som inte går att låna eller 
hyra på plats, tas med på en riksfärdtjänstresa. 

Husdjur
Vid resa med allmänna kommunikationer får husdjur medfölja enligt de 
regler som gäller hos respektive trafikbolag. Vid resa med serviceresefor-
don får ledarhund/servicehund medfölja, övriga husdjur får inte tas med.

Information om allmänna kommunikationer

Tillgänglighet 
Det pågår många olika insatser för att förbättra och öka tillgängligheten 
inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis 
är många tåg och bussar anpassade med lågt insteg, ramp/lift, rullstols-
platser och rymliga toaletter. Många stationer och hållplatser samt tåg och 
bussar är utrustade med information i tal och text. 

Stationsledsagning
Personer med funktionsnedsättning kan få gratis ledsagning på ett flertal 
stationer i Sverige. Ledsagning sker från en mötesplats på stationen till ett 
tåg eller en buss och även vid byte av tåg eller buss. Stationsledsagning 
bokas hos respektive trafikbolag i samband med bokning av resa. För mer 
information www.stationsledsagning.se.



Välkommen att kontakta oss

Information och ansökningsblankett
0771-680 680, vardagar 8.30-12.00 

Lämna dina synpunkter på resan till Kundtjänst 
010-241 56 04, vardagar 10.00-12.00, 
13.00-15.00 eller www.jlt.se

För mer information om riksfärdtjänst www.jlt.se

Jönköpings Länstrafik, Färdtjänstenheten, Box 372, 551 15 Jönköping


