Färdtjänstresa i en annan kommun

Beslut

• Innan beslut fattas görs en utredning om funk
tionshindrets omfattning och ändamålet med
resan samt bedömning om en merkostnad för
resan föreligger på grund av ditt funktionshinder.
• En prövning görs för varje resetillfälle. Läkar
intyg eller intyg om förskrivna hjälpmedel
kan begäras som komplement till din
ansökan.
• Beslut grundas på de uppgifter du lämnat i din
ansökan, vid telefonsamtal eller vid besök/hembesök. Beslutet meddelas skriftligt.
Är du inte nöjd med Stadsbyggnadsnämndens
beslut, kan du skriftligen överklaga det hos
Förvaltningsrätten.

Beviljad resa

• Vid resa med tåg, flyg eller båt skickas biljetter
till dig 10 dagar innan avresedatum. Om du ej fått
dina biljetter en vecka innan avresa kontakta Riksfärdtjänsten Sverige.
• Vid resa med taxi eller specialfordon kontaktar
taxiföretaget dig senast två dagar innan avresa
för att meddela avresetid. Glöm inte att notera
taxiföretagets namn och telefonnummer.

Om du är beviljad färdtjänst i Eskilstuna kommun
kan du resa 10 enkelresor per år inom annan
kommun upp till 6 mil/enkel resa. Du bokar taxi
och betalar hela kostnaden för resan. Skicka in
taxikvittot, uppge ditt namn och personnummer
samt bankkontonummer till Färdtjänsten
Eskilstuna kommun. Uppge även antal resande
samt resans adresser. Eskilstuna kommun betalar
ut ersättning för resan minus egenavgift enligt
gällande färdtjänsttaxa.

Riksfärdtjänst
i Eskilstuna

För ytterligare information

Blanketter, broschyrer och information finns på
kommunens webbplats:
eskilstuna.se > Omsorg och hjälp > Resor, transport,
parkering
E-post:

fardtjanst@eskilstuna.se

Telefon:

016-710 26 04

Telefontid: vardagar  8.30 –  12.00
Besökstid: 10.00 – 12.00 eller efter
överenskommelse.

• Vid frågor angående beviljad resa eller vid
avbokning av resa ring:

Riksfärdtjänsten Sverige 016-15 05 50
Vardagar
Lördag/söndag/helgdag

8.00–16.30
8.00–12.00
13.00–17.00

E-post:  info@riksfardtjansten.se

Avbokning av resa måste göras snarast.

Riksfärdtjänsten Sverige
Västermarksgatan 36
632 20 Eskilstuna

Besöks- och postadress
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
Alva Myrdals gata 5
631 86 Eskilstuna
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Utskickade biljetter till beviljad resa måste
snarast skickas tillbaka senast före beviljat
avresedatum till:

Riksfärdtjänsten är till för personer som
på grund av ett stort och varaktigt
funktionshinder får fördyrade
resekostnader vid resa inom Sverige

Gäller från 2012

Vem är berättigad till Riksfärdtjänst?

En kommun ska på de villkor som anges i Lag om
Riksfärdtjänst lämna ersättning för resekostnader
för personer som till fäljd av ett stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt
sätt.
Enligt § 5 Lag om Riksfärdtjänst skall tillstånd
meddelas om resan till följd av den sökandes
funktionshinder inte till normala reskostnader
kan göras med allmänna kommunikationsmedel
eller inte kan göras utan ledsagare.

Riksfärdtjänstens syfte

• Resans ändamål ska vara rekreation, fritids
verksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Egenavgift

• För resan betalas en av Regeringen fastställd
egenavgift oberoende färdsätt som styrs av
resans längd.

• Max 2 väskor per person på grund av begränsat
utrymme.

• Riksfärdtjänstberättigad under 26 år och
studerande som innehar centrala studie
nämndens rabattkort betalar 70% av
egenavgiften.

Utöver detta krävs särskild prövning.
Förflyttningshjälpmedel samt andra hjälpmedel som
kan lånas eller hyras på resmålet får ej medföras om
detta medför svårigheter under resan eller att
färdmedel som du annars klarar att resa med inte
kan utnyttjas.

• Vid resa med tåg, flyg eller båt skickas räkning
på egenavgiften. Om ingen annan överens
kommelse gjorts med resenären.
• Vid resa med taxi eller specialfordon betalas
egenavgiften kontant direkt till chaufför vid
resetillfället.

• Resan kan ej beviljas om den av någon anledning
bekostas av det allmänna (stat, landsting eller
kommun).

Ledsagare

• Riksfärdtjänst kan ej beviljas för resa där vanlig
färdtjänst kan användas då dessa resor redan är
subventionerade och bekostas av det allmänna.
Ej heller för resor med ändamålen sjukvård
eller medicinsk behandling.

• Åker med utan kostnad för resenären.

Hur du reser med Riksfärdtjänst

• Resan görs inom Sverige från en kommun till
en annan.
• Resan beviljas i första hand med allmänna
kommunikationsmedel och ledsagare (buss,
tåg, flyg eller båt). Avsaknad av ledsagare är
inget skäl för ett d
 yrare färdsätt.
• Att befintliga kommunikationer går för sällan
eller vid fel tid är inget skäl som berättigar till
ett dyrare färdsätt.
• Vid särskilda behov med anledning av ditt
funktionshinder kan annat färdmedel beviljas.
• För resor beviljade med taxi eller specialfordon
gäller samåkning med andra resenärer som kan
medföra att restiden förlängs.
Resdag och tid kan ändras med anledning av att
resorna samordnas.

Bagage

• Beviljas endast om behov är knutet till själva
resan och inte vistelsen vid resmålet.
• Sökande som är beviljad personlig assistent
enligt LASS-beslut.
I Riksförsäkringsverkets (RFV) allmänna råd, RAR
2002:6 10§ anges assistanskostnader vara resor,
arbetskläder, inträdesavgifter och liknande för
assistenten vid tillsammans med den assistans
berättigade. Eftersom assistentens resor täcks
av den beviljade assistansersättningen
bekostas dessa resor redan av det allmänna.
• Det åligger dig som sökande att ordna
ledsagare.
• När ledsagare beviljas följer ledsagaren den
riksfärdtjänstberättigade under hela resan.
• Om ledsagaren återvänder tidigare än den
riksfärdtjänstberättigade beviljas billigaste
färdsätt.

Medresenär

• En medresenär kan beviljas i mån av plats vid
resa med taxi eller specialfordon.
• Betalar egenavgift utifrån resans längd.
• Medresenär hämtas och lämnas på samma
adress som den riksfärdtjänstberättigade.

• Ett gånghjälpmedel.

Lätt rullstol/El-moped

• Du får ej sitta på dessa hjälpmedel under
riksfärdtjänstresa med specialfordon utan
måste flytta över till bilsäte.
• Kom ihåg att ange typ av förflyttningshjälp
medel samt mått och vikt i din ansökan.

Husdjur

Får ej medtagas vid riksfärdtjänstresa.
Undantag ges för synskadade med ledarhund eller
efter särskild prövning.

Ansökan

• Sökanden ska vara folkbokförd i kommunen.
• Ansökan ska vara Stadsbyggnadsförvaltningen
tillhanda senast 3 veckor före avresedatum.
• Vid storhelger måste ansökan göras tidigare
för att möjlighet ska finnas till att boka biljetter
eller fordon.
• Alla uppgifter ska fyllas i på ansökan för att
din ansökan ska kunna handläggas.
• En ansökan görs för varje resetillfälle.

