Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig med funktionsnedsättning och som inte kan
resa till normala resekostnader på egen hand vid resor utanför Mölndals
stads färdtjänstområde.
När du reser med riksfärdtjänst reser du i första hand med tåg i andra
klass med stöd av ledsagare. Du kan också komma att resa med buss,
båt, flyg, specialfordon eller personbil.

Beställa resa

Du beställer din resa hos Riksfärdtjänsten Sverige AB senast tio dagar
innan din resa.
Telefon: 016-15 05 50.
Vardagar 08.00 - 16.30.
Uppge vid beställning om du har med dig ledsagare eller medresenär.

Resa vid storhelger

Om du ska resa vid en storhelg, till exempel jul och nyår, får du räkna
med att behöva boka längre tid innan. Information om det lägger vi ut på
molndal.se i god tid innan samt skriver det i Mölndalsposten.

Betalning av resan

När du reser med personbil eller specialfordon betalar du din egenavgift
kontant till föraren när resan börjar. När du reser med tåg, buss, båt eller
flyg får du en faktura på din egenavgift.
Om du är beviljad ledsagare åker ledsagaren med på hela resan utan
extra kostnad. Om du har med dig en medresenär på resan betalar den
en avgift som är egenavgiften plus 20 procent, det gäller endast vid resa
i specialfordon eller bil.

Avbokning av resa

Måste du avboka resan ringer du Riksfärdtjänsten 016-15 05 50,
vardagar 08.00-16.30. Information får du också med biljetterna.

Egenavgift för resa med
riksfärdtjänsten
Vägavstånd
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 - 1 000
1 001 - 1 250
1 251 - 1500
1 501 och längre

Pris, 26 år
och äldre

Pris, 25 år
och yngre*

105
130
165
195
220
255
275
300
320
370
420
455
480
535
600
655
680
700
755

75
91
115
136
154
178
192
210
224
259
294
318
336
374
420
458
476
490
528

*Om du som reser är under 26 år, eller har CSN-rabattkort eller
Sveriges Förenade Studentkårens studentkort, betalar du 70 procent av
egenavgiften.

Ansökan om Riksfärdtjänst

För att få riksfärdtjänst måste du lämna in en särskild ansökan senast
fyra veckor innan ditt avresedatum.
Ansökan finns på molndal.se, du kan också kontakta våra färdtjänsthandläggare som hjälper dig. Du kan behöva komplettera din ansökan
med läkarintyg.

Färdtjänsthandläggarna i Mölndals stad
Postadress: Mölndals stad, Färdtjänst, 431 82 Mölndal
Telefon: 031-315 15 80, vardagar 10-11.30, 13-14.30

Besök efter avtalad tid: Göteborgsvägen 11-17, Mölndal
E-post: fardtjanst@molndal.se
Hemsida: www.molndal.se
Uppdaterad juli 2019. Sorteras som tidningspapper.

