Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänsten vänder sig till personer som till följd av
stora och varaktiga funktionsnedsättningar inte kan göra
längre resor till normala kostnader, vilket motsvarar
kostnaden för en tågbiljett (andra klass).

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst är resor som sträcker sig utanför Östergötland
och går från en kommun till en annan. I första hand sker
resorna i riksfärdtjänsten med allmän kollektivtrafik. Utöver
den service som trafikpersonalen kan bistå med kan en
ledsagare beviljas under resan.

Tåg med ledsagare

I första hand prövas möjligheten att
klara en tågresa med ledsagare.
Kommunen ersätter ledsagarens
reskostnader. Den som beviljas
riksfärdtjänst får dock själv ordna
en person som kan följa med som
ledsagare. På de flesta tåg finns
rullstolslyft samt rullstolsplats,
vilket gör att även rullstolsburna
kan klara tågresor. Resan till och
från tåget kan ske med tågtaxi
eller färdtjänstfordon.

Ledsagare

Ledsagarens uppgift är att
hjälpa resenären med det som
trafikpersonalen inte klarar av.
Ledsagarens reskostnad ersätts
av kommunen.

Flyg
Ibland är flyg det bästa alternativet,
speciellt vid långa resor då restiden
blir avsevärt kortare än med tåg.
Hjälp med att komma ombord på
planet kan beställas. Flygresan kan
kompletteras med anslutningsresor
på samma sätt som vid tågresor.

Färdtjänstfordon hela
resvägen

Riksfärdtjänst med färdtjänstfordon hela resvägen beviljas
endast om det finns särskilda skäl.
Resor med specialfordon hela
vägen kan bli aktuella för den
som behöver färdas sittande i
rullstol och då en tågresa inte är
möjlig. Hjälpmedel som måste
finnas tillgängliga under resan
eller i direkt anslutning vid
resmålet får tas med.

När kan riksfärdtjänst inte
beviljas?
Riksfärdtjänst kan inte beviljas för
arbetsresor, resor i samband med
utbildning eller för resor som har
direkt samband med ett medicinskt
vårdbehov.

Observera

Ansök om riksfärdtjänst i god tid
(senast tre veckor) före restillfället.

Skicka ansökan till:

Avgift

Avgiften för riksfärdtjänsten, den så
kallade egenavgiften är cirka 12
kronor per mil oavsett färdsätt.

Norrköpings kommun
Tekniska kontoret, färdtjänst
601 81 NORRKÖPING

För mer information, kontakta
våra utredningssekreterare på
tekniska kontoret.
Vi träffas säkrast måndag till torsdag
klockan 8.00 till 9.30.
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