Riksfärdtjänst

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

TEKNISKA KONTORET

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst är resor av fritidskaraktär om sträcker sig
utanför Östergötland och går från en kommun till en annan.
Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsresa eller annan
enskild angelägenhet. I första hand sker resor i riksfärdtjänsten
med allmän kollektivtrafik tillsammans med en ledsagare.
Tåg med ledsagare
Om du inte klarar att genomföra en tågresa på egen hand,
så undersöker vi i första hand
om du klarar en tågresa
tillsammans med en ledsagare.
Om du får riksfärdtjänst måste
du själv ordna en ledsagare som
kan följa med dig. Ledsagarens
uppgift är att hjälpa dig med
det som personalen på tåget inte
kan hjälpa till med. Vi ersätter
ledsagarens kostnader för resan.
På de flesta tåg finns rullstolslyft
och rullstolsplats, som gör att
den som är rullstolsburen kan
klara tågresor. Resan till och från
tåget kan göras med tågtaxi eller
färdtjänstfordon.

Frivilligcentralen
På Frivilligcentralen finns
personer som kan följa med
som ledsagare på resor med
allmänna kommunikationer.
Du når Frivilligcentralen på
telefonnummer 011-15 18 34,
vardagar mellan 8.00-16.00
eller via e-post frivilligcentralen.
city@norrkoping.se. Vi ersätter
även ledsagarens returbiljett.

Färdtjänstfordon hela
resvägen
Riksfärdtjänst där du åker med
färdtjänstfordon hela resvägen
beviljas endast om det finns
särskilda skäl. Resor med special
fordon hela vägen kan bli
aktuella för den som behöver
färdas sittande i rullstol och
när en tågresa inte är möjlig.

Hjälpmedel som måste finnas
tillgängliga under resan eller i
direkt anslutning vid resmålet
får du ta med.

24 timmar innan du åker. Du
hittar mer information på
www.stationsledsagning.se

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

Ansök om riksfärdtjänst i god
tid, senast tre veckor, före resetillfället. För resor vid jul och
nyår ska du ansöka om en
riksfärdtjänstresa senast i mitten
av november.

När beviljas inte
riksfärdtjänst?

Skicka ansökan

Du kan inte få riksfärdtjänst för
arbetsresor, resor i samband med
utbildning eller för resor som
har direkt samband med ett
medicinskt vårdbehov. Du kan
inte beviljas riksfärdtjänst i
samband med flytt. Du kan inte
beviljas riksfärdtjänst om du
klarar att genomföra en tågresa
på egen hand eller med hjälp
av stationsledsagning.
Stationsledsagning

Du som har en funktionsnedsättning kan få gratis ledsagning
till och från tåget. Du måste
beställa ledsagning, hos det tågbolag du reser med, senast

Observera

Skicka din ansökan till:
Norrköpings kommun
Tekniska kontoret, färdtjänst
601 81 Norrköping

Mer information
Har du några frågor eller vill ha
mer information, kontakta våra
utredningssekreterare på telefon
011-15 29 07.

TEKNISKA KONTORET
Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping
Telefon: 011-15 29 07 Fax: 011-15 38 90
E-post: fardtjanst.skolskjuts@norrkoping.se
Webbplats: www.norrkoping.se/fardtjanst
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Tekniska kontoret i Norrköpings kommun förenklar livet i kommunen
på flera sätt. Genom våra specialistområden gator och trafik, stadsmiljö,
naturvård, skolskjuts och färdtjänst underlättar vi för människor att bo,
arbeta, studera och driva företag i Norrköping. Vi utvecklar, underhåller
och driver våra uppdrag för att möta det moderna samhällets krav.

