
Riksfärdtjänst
För dig som bor i  

Västerås eller Sala kommun



VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST?
Riksfärdtjänst gäller för resor från en kommun till en 
annan inom Sverige, om du inte kan resa med allmänna 
kommunikationer på egen hand eller till normala rese-
kostnader. Riksfärdtjänst regleras av lag om riksfärdtjänst 
(SFS 1997:735).

Du får inte använda riksfärdtjänst till sjuk- och behand-
lingsresor eller till resor som betalas av annan. 

VEM KAN FÅ RIKSFÄRDTJÄNST?
Du behöver ha en stor och varaktig  funktionsnedsättning 
som gör att du måste resa på ett särskilt  kostsamt sätt. 
Det är din funktionsnedsättning som avgör vilket färd-
medel du kan få resa med. 

Tillstånd beviljas för det färdsätt som är det minst kost-
samma utifrån dina förutsättningar. Prövning görs alltid 
i första hand till allmänna kommunikationer. Det kan 
hända att du får ett tillstånd med ett annat resesätt än  
du sökt om.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverk-
samhet eller annan enskild angelägenhet. Du måste vara 
folkbokförd i Västerås eller Sala kommun. 

AVGIFTER
Du betalar en egenavgift vilken regleras i förordning 
(1993:1148) om  egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. 



MEDRESENÄR
Du får ta med en medresenär på din resa. Medresenär 
betalar samma avgift som du. 

LEDSAGARE  
Du som har ett stort hjälpbehov under resan kan ansöka 
om att få ta med en ledsagare. 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. Ledsagaren reser kost-
nadsfritt. Du ska själv ordna en ledsagare.

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. 

Saknar vi ett tidigare underlag från dig, bifoga gärna ett 
intyg från läkare eller fysioterapeut som styrker din funk-
tionsnedsättning. Ett intyg kan komma att krävas som en 
del i beslutsunderlaget, men berättigar i sig inte ett riks-
färdtjänsttillstånd. 

Ansökningsblankett och mer information hittar du på 
www.regionvastmanland.se/fardtjanst



Kollektivtrafikmyndigheten 
Ängsgärdsgatan 12

721 30 Västerås

regionvastmanland.se/fardtjanst


