RIKSFÄRDTJÄNST

Gäller fr.o.m. 2020-06

Du kan beviljas riksfärdtjänst om
-

du har ett stort funktionshinder, som är bestående
i minst ett år
du inte klarar av att resa ensam med allmänna
kommunikationsmedel trots den hjälp som normalt erhålls av trafikföretagens personal

Ansökan
För att vi ska hinna utreda ditt ärende bör komplett
ansökan inkomma 4 veckor före avresedatum.
Inför sommaren och storhelger bör ansökan inkomma
tidigare.

Färdmedel
Resan beviljas med för kommunen billigaste allmänna
kommunikationer som den sökande kan nyttja utifrån sitt
funktionshinder, vanligtvis med buss eller tåg.

För personer under 18 år (barn)
Om sökande är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Ledsagare
Om ledsagare beviljats, åker denna gratis för att hjälpa till i
samband med resan. Om ledsagaren återvänder tidigare
än den riksfärdtjänstberättigade används billigaste färdsätt
för kommunen. Det åligger den sökande att själv ordna
ledsagare.

Medresenär
En medresenär kan följa med, under förutsättning att plats
finns, endast när resan är beviljad med bil eller special
fordon. Medresenären betalar samma egenavgift som den
riksfärdtjänstberättigade.

Bagage
Begränsat utrymme för bagage vid resa med taxi
eller specialfordon. 1 resväska + 1 handbagage per
person

Egenavgiften
Vid resa med tåg, flyg, buss eller båt skickas räkningen på
egenavgiften till den riksfärdtjänstberättigade. Egenavgiften
ska betalas inom 14 dagar.Vid resa med bil eller special
fordon betalas egenavgiften direkt till chauffören.
Egenavgiften är fastställd av regeringen oavsett färdmedel
och grundas på km avstånd.

Beställning

Beställning

Tåg, buss och flyg

Bil eller specialfordon

- Resa med allmänna kommunikationer, d.v.s. tåg, buss
och flyg, skall bokas genom BIG Travel
- Resan ska beställas minst 14 dagar före planerad avresa.
Förändring av avgångstiden kan bli aktuell.

BIG Travel
Telefon 040-625 08 60

- Resan ska bokas senast 5 dagar innan
avresedatum via taxi.
- Egenavgiften betalas direkt till chauffören.
- Resdag kan flyttas p.g.a. samåkning
- Resan kan samordnas med annan resenär.

Taxi
Telefon 060 – 786 86 86

OBSERVERA
Du beställer själv din resa
Kontrollera vad Ditt beslut omfattar.
I beslutet anges vilket/vilka färdmedel som får användas.

Avbeställning görs alltid där Du bokat resan.
Kom ihåg att biljetten är en värdehandling
som måste återsändas om de inte nyttjas.

Egna anteckningar

Vid frågor om riksfärdtjänst
Kontakta trafikutredarna på Trafiksektionen.
Telefontid måndag-torsdag: 09.30-11.00
Telefon: 060- 19 14 14

Adress
Sundsvalls kommun
Gatuavdelningen, Trafiksektionen
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall
Växel: 060-19 10 00
www.sundsvall.se

