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Reglemente för riksfärdtjänst  
 

 

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. Lagen anger ingen 

skyldighet för kommunen att anordna transporter.  

 

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för frågor om riksfärdtjänst i 

kommunen och upprättar reglemente för riksfärdtjänst. Kommunstyrelsen 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 Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun, 

som tillika är tillståndsgivare.  

 

Personer som är folkbokförda i Sollefteå kommun har rätt att ansöka om tillstånd till 

riksfärdtjänst.  

 

Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.  

 

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska 

tillståndet gälla även ledsagaren. Ledsagare reser kostnadsfritt. 

 

Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.  

Funktionsnedsättningens svårighetsgrad avgör vilket färdsätt som får användas. Tillstånd 

ska ges till det färdsätt som med hänsyn till resenärens förutsättningar är minst kostsamt 

för Sollefteå kommun.  

 

 
3 Avgifter 

Egenavgiften är schabloniserade och regleras genom förordning (1993:148), (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.  

 

Reskostnader för eventuell ledsagare ska ersättas helt. I Sollefteå kommun utbetalas 

ersättningen till den som utfört eller betalat transporten.  
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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 detta.  

 

 

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.  

 

Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som bedrivs 

yrkesmässigt och som omfattas av denna lag får inte obehörigen röja vad de i 

verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden.  
 

 

6 Överklagande 

Tillståndsgivarens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.  

 

 

 


