
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 modell 

 plan 

 policy 

 program 

regel 
regel för Riksfärdtjänst  

 

 riktlinje 

 rutin 

 strategi 
 taxa 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Beslutat av: Kommunstyelsen 

Beslutandedatum: 2020-01-27 § 9 

Ansvarig: Kanslichef 

Revideras: Vid behov 

Följas upp: Årligen 

 
 
 



Svenljunga kommun Regel för Riksfärdtjänst 
Kommunstyrelsen  2020-01-27, § 9 
 
 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................... 3 

Riksfärdtjänst för barn ............................................................................................. 4 
Färdtjänstområde .................................................................................................... 4 
Ansökan/tillstånd ..................................................................................................... 4 
Återkallelse av tillstånd ............................................................................................ 5 
Beställning av riksfärdtjänst...................................................................................... 5 
Ledsagare ............................................................................................................... 5 
Avgift ...................................................................................................................... 5 
Prövning enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen .......... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 

 

 2 (5) 



3  

Inledning 
Från och med 1 januari 1998 gäller lag för riksfärdtjänst. 

Lagen om riksfärdtjänst lyder: 

1 § En kommun ska på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för 
resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste 
resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

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

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om 
kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av 
trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren). 
Innan en trafikhuvudman prövar en ansökan skall den kommun där den sökande är 
folkbokförd höras. 

§ 5 Tillstånd skall meddelas om: 

: resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala resekostnader 
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare, 

: ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan 
enskild angelägenhet, 

: resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun, 
: att resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med 

allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och 
: resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna 

§ 6 Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan, ska 
tillståndet gälla även ledsagaren. 

Kraven för tillstånd till Riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Om den resande inte kan 
resa med tåg i andra klass utan merkostnader, ska ersättning lämnas för 
merkostnaderna. 

Tillstånd ges i första hand till resa med tåg i andra klass med ledsagare eller till tåg i 
första klass, buss, båt, eller flyg i linjetrafik samt taxi eller specialfordon med eller utan 
ledsagare. 

Funktionshindrets svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas och om 
ledsagare måste medfölja. 

Om den sökande kan resa med tåg andra klass med ledsagare skall tillstånd ges till 
ledsagare. Kommunen står då för kostnad för ledsagarens resa. Det är 
färdtjänsthandläggaren som fattar beslut om vilket färdmedel som får användas. Det 
ankommer på den enskilde att själv ordna ledsagare. Endast den som på grund av 
funktionshinder, inte ens med ledsagare, kan resa med allmänna kommunikationer får 
tillstånd för resa med taxi eller specialfordon. 

Att kollektivtrafik saknas på sträckan, att avgångstiderna inte passar eller att resenären 
inte har någon ledsagare är inte skäl för att bevilja tillstånd till riksfärdtjänst med taxi. 

Syftet med resan skall vara för rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild 
angelägenhet. 
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Samhällsbetalda resor t.ex. sjukresa eller resa som bekostas av försäkringskassan eller 
centrala studiestödsnämnden ges ej tillstånd till riksfärdtjänst 

Resor som anordnas i kommunala, landstingskommunala, statliga och privata 
verksamheter ska bekostas av respektive verksamhet: 

: Socialnämnden ska bekosta resor som görs i deras verksamheter t ex utflykter 
och liknande resor som arrangeras som gruppresor för funktionsnedsatta eller 
äldre personer på till exempel vård och omsorgsboende 

: Skolan, förskole- och fritidsverksamheten ska bekosta de resor som den anordnar 
i sin verksamhet, t.ex. skolresor, resor i samband med studiebesök, badresor 
osv. 

: Landstinget skall bekosta resor för personer på sjukhus, i skolor eller andra 
inrättningar som sjukhuset driver och som görs i varje verksamhet. 

: Staten skall bekosta resor i verksamheten för personer som vistas i skolor och på 
institutioner som drivs av staten. 

: Privata verksamheter t.ex. privata skolor, barnomsorg i privat regi, privata 
företag, stiftelser eller dylikt som bedriver sjukvård, äldrevård m.m. ska bekosta 
resor som de företar sig i sin verksamhet. 

Riksfärdtjänst är ett komplement till övrig kollektivtrafik. Detta innebär att samåkning vid 
resa med taxi eller specialfordon ska tillämpas i största möjliga mån. 

Riksfärdtjänst för barn 
Vid bedömning av barns rätt till riksfärdtjänst skall utgångspunkten vara vad ett barn 
utan funktionshinder normalt klarar när det gäller att resa med allmänna 
kommunikationer. Mindre barn, yngre än 10 år, som kan åka med allmänna 
kommunikationer tillsammans med vuxen har inte rätt till riksfärdtjänst om inte särskilda 
skäl föreligger. 

Färdtjänstområde  
Riksfärdtjänsttillstånd ges till resor utanför Svenljunga-, Marks-, Tranemo, Ulricehamns-, 
Borås-, Falkenbergs- och Gislaveds- kommuner. 

Ansökan/tillstånd  
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst meddelas av delegat som kommunstyrelse förordnat. 
Beslut sker enligt lag om riksfärdtjänst §§ 4-7.  

Av beslutet skall framgå:  

: Vem tillståndet gäller 
: Det eller de färdmedel som får användas 
: Om ledsagare beviljas 
: Färdväg 
: Tidpunkt för resan  

Tillstånd söks för varje enskild resa och är tidsbegränsat. 

Vid avslag på tillstånd till riksfärdtjänst har sökanden rätt att överklaga beslutet till 
länsrätten i Västra Götalands län. 

Vid behov skall riksfärdtjänsthandläggaren vara behjälplig med överklagan. 
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Den riksfärdtjänstberättigade är skyldig att meddela riksfärdtjänsthandläggaren om resan 
ej genomförs. 

Om resa beviljats med taxi eller specialfodon, och resan ej sker, är den 
tillståndsberättigade skyldig att ersätta taxiföretaget för dess kostnad om ändring ej 
meddelats. 

Riksfärdtjänst för arbets/serviceresor beviljas inte.  

Ansökan om tillstånd skall ske senast två veckor före planerad riksfärdtjänstresa i annat 
fall kan avslag komma att ges på grund av att handläggningen av ärendet ej kan ske i 
rimlig tid. 

Akut behov av riksfärdtjänstresa t.ex för att närvara vid nära anhörigs svåra sjukdom 
eller begravning kan beviljas omgående. Färdtjänsthandläggaren beslutar i det aktuella 
fallet om akut tillstånd till riksfärdtjänst kan ges. 

Den enskilde har att använda sig av tillstånd för färdtjänst för att ta sig till och från 
järnvägstation. 

Återkallelse av tillstånd  
Riksfärdtjänsttillståndet kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre 
finns. Tillståndet återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga upprepade 
överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten. 

Beställning av riksfärdtjänst 
Färdtjänsthandläggaren beställer riksfärdtjänstresan hos det reseföretag som Svenljunga 
kommun tecknat avtal med för riksfärdtjänstresa. 

Ledsagare 
Den som behöver mer hjälp under själva resan än vad trafikföretagets personal förmår 
ge kan få tillstånd till ledsagare. 

Avgift  
Vid resa med riksfärdtjänst ska tillståndshavaren betala en avgift (egenavgift) 
motsvarande normala resekostnader med allmänna färdmedel. Egenavgiften är fastställd 
av regeringen enligt regler genom ”Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor 
med riksfärdtjänst”, senast ändrad 1997:782. 

Ersättning lämnas med ett belopp motsvarar skillnaden mellan resekostnaden och 
egenavgiften. Ersättning för ledsagarens resa ska motsvara kostnaden för resan. 

Beslut om ersättning meddelas av ansvarig tillståndsgivare. 
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