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Riktlinjer för riksfärdtjänst i Sollefteå kommun
1. Riksfärdtjänst
Sollefteå kommun ska på de villkor som anges i lag om riksfärdtjänst (1997:735) lämna
ersättning för reskostnader för personer som till följd av stor och varaktig
funktionsnedsättning måste resa på särskilt kostsamt sätt. Detta innebär att kraven för
riksfärdtjänst är högre än färdtjänst.
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för frågor om riksfärdtjänst i
kommunen och upprättar reglemente för riksfärdtjänst. Vård- och äldrenämnden ansvarar
för att upprätta riktlinjer för riksfärdtjänst som komplement till det av
kommunfullmäktige fastställda reglementet.

2. Tillstånd till riksfärdtjänst
Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst prövas av vård- och äldrenämnden i Sollefteå
kommun, som tillika är tillståndsgivare. Personer som är folkbokförda i Sollefteå
kommun har rätt att ansöka om tillstånd till riksfärdtjänst
2.1 Ansökan
Ansökan om riksfärdtjänst kan muntligen eller skriftligen göras till vård- och
äldrenämnden.
Ny ansökan görs för varje resa, dock kan tillstånd i vissa fall beviljas samtidigt för flera
resor, om dessa avser samma resmål och har samma ändamål.
Ansökan bör inkomma i god tid, helst 5 arbetsdagar innan resans genomförande gällande
(taxi/multifordon) och10 arbetsdagar för tåg/flyg/båt. Vid storhelger rekommenderas
ansökan inkomma minst 4 veckor före planerad resa.
Information om vilka uppgifter som efterfrågas i samband med ansökan finns att läsa i
kommunens broschyr för färdtjänst och riksfärdtjänst.
2.2 Funktionsnedsättningens varaktighet
För rätt till riksfärdtjänsttillstånd ska funktionsnedsättningens varaktighet bestå under
minst 6-12 månader. Vid bedömning av funktionsnedsättningens konsekvenser och
varaktighet kan läkarintyg begäras in.
2.3 Tillstånd skall meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan
göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. om ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet. Enskild angelägenhet är någonting av privat karaktär som är en
personlig angelägenhet för den enskilde. Ett krav är dock att den enskilda angelägenheten
ska vara av fritidskaraktär och inte avse resa till arbete eller utbildning. Resa som inte får
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ske med riksfärdtjänst är resa till arbete, sjukvård, utbildning eller medicinsk behandling.
Permissionsresor till och från sjukhus eller annan sjukvårdande instans som inte bekostas
av sjukvårdshuvudmannen kan dock få göras med riksfärdtjänst.
3. resa görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna
kommunikationer (buss, tåg, flyg, båt) tillsammans med ledsagare och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om den sökande är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder, utan funktionsnedsättning. Tillståndet omfattar inte transporter som
av någon annan anledning bekostas av det allmänna som t.ex. skolresor, sjukresor eller
resor som bekostas av försäkringskassan eller centrala studiestödsnämnden.
2.4 Ledsagare
Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska
tillståndet gälla även ledsagaren. Ledsagare reser kostnadsfritt. Anskaffning av ledsagare
åligger tillståndshavaren. Avsaknad av ledsagare är inte skäl för ett dyrare färdsätt.
Ledsagaren ska aktivt kunna hjälpa tillståndshavaren under och i samband med resan.
Om en tillståndshavare inte kan genomföra en resa med enbart en ledsagare kan tillstånd
för ytterligare ledsagare beviljas. Ledsagarhund får medtas.
2.5 Medresenär
Tillståndshavaren får medta medresenär i mån av plats i taxi eller multifordon.
Medresenären betalar då samma egenavgift som tillståndshavaren. Barn under 12 år får
resa med i taxi eller multifordon utan kostnad.
2.6 Servicenivå
Bagage får medtas vid riksfärdtjänstresa enligt allmänna kollektivtrafikens
(tåg/flyg/buss/båt i linjetrafik) gällande regler liksom hjälpmedel som behövs för resans
genomförande.
Chaufför av taxi eller multifordon hämtar och lämnar resenären vid entré och hjälper
denne i och ur fordonet. Ett utökat behov av hjälp av att t.ex. hämtas och lämnas i
bostaden eller hjälp med att bära väskor vidareförmedlas av handläggare i samband med
beställning.
Vid resa med buss/tåg/flyg/båt gäller trafikföretagens regler för husdjur. Eventuella
merkostnader betalas av tillståndshavaren.
2.7 Beställning
Vård- och äldrenämnden ansvarar för resebeställning vid riksfärdtjänstresa. Kopia på
beställning skickas till den enskilde där det också framgår hur man vid behov avbeställer
sin resa. För att uppnå effektiv samordning av resor kan den planerade restiden flyttas
framåt eller bakåt i tiden.
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2.8 Färdsätt
Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.
Funktionsnedsättningens svårighetsgrad avgör vilket färdsätt som får användas. Tillstånd
ska ges till de färdsätt som med hänsyn till resenärens förutsättningar är minst
kostsamma för Sollefteå kommun. Taxiresa eller resa med multifordon kan bli aktuell
först om sökanden inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med
ledsagare. Alla riksfärdtjänstresor i taxi och multifordon ska samordnas men vid
särskilda hälsoskäl kan ensamåkning beviljas.
Ersättning för egen eller hyrd bil medges inte.
3. Avgifter
Resenärernas egenavgift är schabloniserade och dessa regleras genom förordning
(1993:1148), (1996:1094) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Resenärer under
26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges
Förenade Studentkårs studentkort ska betala 70 procent av egenavgift.
Egenavgift i taxi/multifordon betalas i samband med resa. Vid resor med tåg/flyg båt
skickas inbetalningsblankett på egenavgiften hem till resenären.
Eventuella merkostnader i samband med riksfärdtjänstresa betalas av tillståndshavaren
t.ex. för utrustning som inte behövs för att genomföra resan.
Reskostnader för eventuell ledsagare ska ersättas helt. Ledsagare betalar ingen
egenavgift.
I Sollefteå kommun utbetalas ersättningen till den som utfört eller betalat transporten.
4. Återkallelse av tillstånd
En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst, om förutsättningarna
för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavare gjort
sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för
riksfärdtjänsten. Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.
5. Handläggning av ärenden
Trots sekretess får Sollefteå kommun lämna ut uppgifter om enskildas personliga
förhållanden till en beställningscentral för transporter eller trafikutövare om uppgifterna
behövs för att samordna resor.
6. Överklagande
Tillståndsgivarens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Handläggare av riksfärdtjänsttillstånd kan vara den enskilde behjälplig vid överklagan.

Riktlinjer för riksfärdtjänst är beslutade av vård- och äldrenämnden 2012-09-12,
§ 53.
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