Riksfärdtjänst

Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst är avsedd för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det ställs högre krav på funktionsnedsättning än i
Färdtjänstlagen. Riksfärdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken.
Kommunen ger ersättning för den merkostnad som är direkt föranledd av
ditt funktionshinder. Detta innebär att om du på grund av funktionsnedsättning riskerar att bli drabbad av en högre kostnad än en icke
funktionsnedsatt person, för att genomföra en resa, kan man ansöka om
ersättning för denna merkostnad.

Ansökan
Skriftlig ansökan måste komma in senast 21 dagar innan planerad resa.
Ansökningsblankett finns på Kävlinge kommuns hemsida:
www.kavlinge.se/E-tjänster och blanketter/omsorg och hjälp.
Ansökningsblanketten skickas sedan till Kävlinge kommun, se adress
längre ner under ”Kontakt”.

Färdsätt
Blir du beviljad riksfärdtjänst kommer resan i första hand göras med
allmänna kommunikationer, dvs 2:a klassens tåg eller buss med eller utan
ledsagare. Det ska vara styrkt med läkarintyg att du inte klarar tåg- eller
bussresa med ledsagare, innan andra transportalternativ blir aktuella. Är
du i behov av anslutningsresa efter tåg – eller bussresan ansöker du om
detta på samma blankett.

Ledsagare
Klarar du inte att resa, trots stöd av tågvärd eller chaufför, kan du ansöka
om att få tillstånd för ledsagare som stödjer dig under resan. Om du blir
beviljad ledsagare, ska du på egen hand ordna detta. Kommunen har inte
någon skyldighet att ordna ledsagare.

Medresenär
Medresenär kan du ta med dig om det finns plats. Medresenären betalar
sin egen avgift och följer med under hela resan.

Hjälpmedel och bagage
Har du behov av att sitta i rullstol under färden ska detta styrkas med
läkarintyg i samband med ansökan. Är du beviljad resa i
personbil/specialfordon får du ta med manuell rullstol. Du får förutom
handikapphjälpmedel, maximalt ta med bagage som motsvarar två
resväskor.

Avgift
Kommunen lämnar ersättning för den merkostnad du har för resan som är
direkt föranledd av din funktionsnedsättning, jämfört med vad en icke
funktionsnedsatt person betalar för samma resa.

Bekräfta din resa
Vid tillstånd för resa ska du bekräfta din resa hos Taxi Trelleborg, senast 48
timmar innan resan ska starta. Detta gäller även anslutningsresorna. Taxi
Trelleborg organiserar alla beviljade riksfärdtjänstresor med tåg, buss och
personbil/specialfordon.

Kontakt
Ansök om riksfärdtjänst:
Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 80 Kävlinge
Telefon 046-73 90 00
Förbeställ din resa:
Taxi Trelleborg
Telefon 046- 30 30 00
taxitrelleborg.bokning@gmail.com
Skånetrafikens trafikupplysning
Telefon 0771 – 77 77 77

Att åka kollektivt
Riksdagen beslutade 2001 att all kollektivtrafik ska vara tillgänglig för
funktionsnedsatta. Skånetrafiken, Region Skåne, kommunerna och
Trafikverket arbetar med att kontinuerligt handikappanpassa hållplatser,
stationer, fordon och information för att öka tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
De handikappanpassade tågen är utrustade med ramp eller lift som
överbryggar mellanrum och höjdskillnader till perrongen. Ombord finns
det särskilda platser för dig med rullstol eller rullator. Det finns en knapp
för att påkalla assistans. Tågvärdarna kan hjälpa dig vid på – och avstigning.
Skånetrafiken erbjuder kostnadsfri personlig ledsagning när man reser
med dem. Ledsagning beställs via Skånetrafikens trafikupplysning.
Personer som reser med färdtjänstkort i Skånetrafikens allmänna
kollektivtrafik får ta med sig en valfri ledsagare utan kostnad.
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