
 
 

 

 

MOTION 
Vänersborg 2020-02-16 

Motion om att utveckla sjukresor  

Bakgrund 

I april 2019 beslutade regionfullmäktige att ändra prislistan för sjukresor. I beslutet ändrades 
bland annat avgiften för sjukresor med taxi och att avgiften skulle vara densamma för alla över 15 
år för sjukresetaxi.  

Beslutet började att gälla 1 juni 2019. I samband med detta togs beslut, på delegation, av 
tjänsteperson att färdtjänsttillstånd inte längre skulle likställas med medicinskt intyg för att få resa 
med sjukresetaxi. Motiveringen var att eftersom det finns ett regionalt mål om att kollektiv-
trafiken ska vara tillgänglig 2020 är det inte nödvändigt med sjukresetaxi för personer med 
färdtjänsttillstånd. Motiveringen faller platt då målet om tillgänglighet i kollektivtrafiken inte är 
uppnått i skrivande stund. 

Enligt färdtjänstlagen kan färdtjänst endast beviljas om en inte kan nyttja kollektivtrafiken – 
färdtjänst är alltså ett substitut till kollektivtrafik, inte ett komplement. För att beviljas färdtjänst 
krävs ett intyg från vården om en funktionsnedsättning som innebär att kollektivtrafik inte kan 
nyttjas. Regionens tjänstepersoner motiverar beslutet om att färdtjänsttillstånd inte gäller vid 
sjukresor med att det är bedömningarna gjorda av 49 olika kommuner som har olika 
färdtjänstregler och att det då inte följer lagen om likabehandling. Men färdtjänstlagen är 
densamma i hela landet och ska bedömas därefter. De regler som är särskilda för respektive 
kommun reglerar vart en får åka och till vilken kostnad, vilket inte är något som berör sjukresor 
eftersom regionen har sina egna taxor och vart en får åka sjukresor regleras av sjukreselagen. 
Skåne, Stockholm, Uppsala och Örebro är exempel på andra regioner som likställer 
färdtjänsttillstånd med rätt till att åka sjukresetaxi. 

I och med det nya tjänstepersonbeslutet, som inte kommunicerats med 
funktionshinderorganisationerna, att personer med funktionshinder som måste besöka vården 
varje gång måste få ett intyg från vårdgivare för att kunna ta sig till vården. En ny bedömning 
krävs oftast varje gång trots ett dokumenterat funktionshinder. Det innebär att till exempel en 
diabetesläkare, psykolog, tandläkare och hjärtläkare alla var och en för sig ska behöva bedöma 
huruvida olika funktionsnedsättningar kräver sjukresa med taxi istället för att det räcker med att 
en person som är expert på just den enskilde vårdtagarens funktionsnedsättning kan göra den 
bedömningen. Funktionsnedsättningen finns oavsett var en ska resa (vården eller någon 
annanstans) och oavsett vilket sjukbesöksbehov den sjuke med funktionsnedsättning har. Ett 
oerhört resurskrävande system som tillför extra administration och gör att sjukvårdspersonal 
måste intyga sådant som de inte har kunskap om. Kommuner och region måste kunna ha ett 
välfungerande samarbete där handläggning och bedömningar måste kunna utgå från tillit till 
varandras kunskap och effektivitet och inte överdrivna principer och resursbelastning. Alla ska ha 
lika tillgång till vården, vilket förutsätter att alla ska kunna ta sig dit. 

  



 
 

 

Förslag till  beslut 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta följande:  

1. Att återinföra att färdtjänsttillstånd är tillräckligt intyg för att vid sjukresor få åka med 

taxi. 

2. Att även fortsättningsvis, enligt beslut från regionfullmäktige i april 2020, låta personer 

med färdtjänsttillstånd avgiftsfritt ha med sig följeslagare vid sjukresa med taxi. 

 

 

Helena Thelin (S) 
Ledamot regionfullmäktige 
 

Hanne Jensen (S) 
Ledamot i regionfullmäktige  

 

 


