Riksfärdtjänst
Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 § 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008.

Här presenteras kommunens riktlinjer avseende riksfärdtjänst. De grundläggande
förutsättningarna för riksfärdtjänst anges i Lag om riksfärdtjänst (1997:735).
Riktlinjerna är i första hand avsedda för färdtjänsthandläggarna i Örnsköldsviks
kommun, och ska också fungera som information till allmänheten samt övriga
verksamheter inom Örnsköldsviks kommun.
Riksfärdtjänst avser resor inom Sverige mellan kommuner, där kommunen gett
tillstånd och lämnar ersättning för kostnader utöver normala resekostnader för
personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder inte kan resa med
allmänna kommunikationer till normala kostnader eller behöver ledsagare under
resan. Resa med riksfärdtjänst görs med allmänna kommunikationer eller med
taxi. Taxi beviljas om resenären inte klarar av att åka med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är ingen grund för att bevilja tillstånd
till färdtjänst/riksfärdtjänst.
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Ansökan
Ansökan om riksfärdtjänst görs hos kommunens färdtjänsthandläggare.
Tillstånd kan endast beslutas av den kommun där den sökande är folkbokförd.
Ansökan ska ha inkommit senast fem veckor före avresedag. Inför storhelger ska
ansökan lämnas in tidigare, senast sex veckor före avresedag.
Ansökan sker skriftligt eller elektroniskt. Läkarutlåtande ska uppvisas vid förstagångsansökan samt efter begäran från färdtjänsthandläggare.
Det åligger den sökande själv att skaffa läkarutlåtande.

Avgift
Egenavgiften är fastställd av regeringen oavsett färdmedel och grundar sig på
avstånd. Är biljettpriset lägre än egenavgiften vid resa med tåg eller buss, betalar
resenären den faktiska kostnaden och kommunen ersätter ledsagarens biljettkostnad.

Bagage
Resenär har rätt att ta med normalbagage (två resväskor eller max tre kassar). Extra
bagage kan medtas under förutsättning att det finns plats i fordonet. Handikapphjälpmedel för förflyttning räknas inte som bagage.
Uppkommer extra kostnader för transport av nödvändiga handikapphjälpmedel för
förflyttning ersätts dessa av kommunen.

Barn
Vid bedömning av riksfärdtjänst till barn beaktas barnets funktionshinder och vårdnadshavarens ansvar. Tillståndet till riksfärdtjänst begränsas med hänvisning till föräldraansvaret och barnets ålder och mognad.
När det gäller äldre barn fyllda 12 år, är utgångspunkten vad ett jämnårigt icke funktionshindrat barn klarar av. Är ett äldre barn på grund av sitt funktionshinder förhindrat att göra sådana resor som jämnåriga normalt klarar av kan tillstånd till riksfärdtjänst beviljas.
Yngre barn under 12 år, reser normalt inte ensam och avgörande för om ett yngre
barn ska beviljas riksfärdtjänst är därför om barnet kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en vuxen. Kan barnet inte resa med allmänna kommunikationer även om det åtföljs av en vuxen kan tillstånd till riksfärdtjänst beviljas. Däremot beviljas normalt inte tillstånd till ledsagare då även icke funktionshindrade
mindre barn behöver följas av vuxen.
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Beställning av resa
Beställning av resa sker av resenären själv enligt kommunens anvisningar.
När sökanden fått beslut om riksfärdtjänst meddelar handläggaren vilken beställningsrutin som gäller i det aktuella fallet. I de fall resebyrå anlitas ska beställning av
resa ske i god tid före avresan.

Färdsätt
Resa med riksfärdtjänst kan ske med kollektiva färdmedel eller med taxi, vid behov
med ledsagare. Sökandes funktionshinder avgör vilket färdmedel som får användas.
Tillstånd ska ges för det färdsätt som den sökande klarar med hänsyn till sitt funktionshinder och som är minst kostsamt. Detta innebär t.ex. att om den sökande klarar
av att åka buss med ledsagare beviljas ej taxi. Det åligger den riksfärdtjänstberättigade
resenären att medverka till att bästa samordning av resor kan ske, vilket innebär att
ändringar av önskad resetid kan förekomma.

Giltighetstid
Tillståndet gäller för enstaka resa eller för en begränsad tidsperiod, högst tre år.

Kriterier
Riksfärdtjänst är avsedd för personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, vilket innebär att resan inte kan
göras med allmänna kommunikationer till normala kostnader eller utan ledsagare.
Funktionshindret ska vara bestående minst tolv månader. Ändamålet för resan ska
vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet, och
resan inte av någon anledning bekostas av det allmänna. Avsaknad av allmänna
kommunikationer är ingen grund för tillstånd.

Ledsagare
Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver hjälp under resan kan hon/han
efter ansökan få tillstånd att ta med ledsagare. Biljettkostnaden för ledsagaren betalas
av kommunen. Endast direkta reskostnader ersätts. Den del av resan som ledsagaren
eventuellt gör utan resenär ska ske med billigaste färdsättet. Kommunen har ingen
skyldighet att anskaffa ledsagare inom ramen för riksfärdtjänst. Avsaknad av ledsagare ger inte rätt till ett dyrare resesätt än vad den tillståndsberättigade klarar med
ledsagarens hjälp.

Medresenär
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenär den faktiska kostnaden
för sin resa.
Vid resa med taxi eller specialfordon får medresenär följa i mån av plats och betalar
då samma avgift som den färdtjänstberättigade.
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Omfattning
Riksfärdtjänst omfattar resor mellan kommuner inom Sverige. Den som beviljats
riksfärdtjänsttillstånd har rätt till resor i den omfattning och med det färdsätt som
framgår av beslutet. Antalet resor är inte begränsade om inte annat framgår av beslutet. Om enskild nyttjar riksfärdtjänsten i en omfattning som i hög grad avviker från
normalt resande kan kommunstyrelsen besluta om begränsningar i det enskilda fallet.
Riksfärdtjänst får inte användas för resor som av någon anledning bekostas av det
allmänna t.ex. sjuk- och behandlingsresor.

Återkallelse av tillstånd
Ett beviljat tillstånd kan återkallas om resenären gör allvarliga eller upprepade överträdelser av gällande regler. Ett beviljat tillstånd kan också återkallas på grund av
ändrade förhållanden eller om det framkommer förhållanden som inte tidigare varit
kända. Detta gäller både förändringar i personliga förhållanden och förändringar i
allmänna kommunikationer.
-----
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