RIKSFÄRDTJÄNSTREGLEMENTE
Fastställt av Gotlands kommunfullmäktige 1993-12-13, § 283
De grundläggande förutsättningarna för tillstånd att anlita riksfärdtjänst samt
ersättning för riksfärdtjänst anges i SFS 1993:963 Lag om kommunal
riksfärdtjänst.
§1

Rätt till riksfärdtjänst

Den som är folkbokförd i Gotlands kommun och som på grund av ett stort
funktionshinder, måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, har rätt till
riksfärdtjänstresa. Funktionshindret skall vara bestående minst 6 månader.
Barn under 12 år kan beviljas riksfärdtjänst om de inte klarar att resa med
allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen.
Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild
angelägenhet.
Tillstånd kan inte beviljas om resan av någon annan anledning bekostas av staten,
kommun eller företag.
§2

Ansökan om och prövning av rätt till riksfärdtjänst

Rätten till tillstånd prövas av respektive vårdnämnd i Gotlands kommun.
Riksfärdtjänst är ej att betrakta som bistånd utan är en kommunikationsfråga.
Beslutet kan överklagas hos Länsrätten.
Ett beviljat tillstånd kan återkallas vid ändrade förhållanden eller missbruk.
§3

Riksfärdtjänstens omfattning

Tillstånd kan beviljas för resa med allmänna kommunikationer eller ett för
ändamålet särskilt anpassat fordon.
Av tillståndet skall omfattning och färdsätt framgå. Krävs ledsagare för resans
genomförande, skall tillståndet omfatta även ledsagaren.
§4

Område för riksfärdtjänstresor

Resan kan göras inom Sverige mellan olika kommunala färdtjänstområden.
§5

Avgifter

Föreskrifter om avgifter för riksfärdtjänstresor meddelas av regeringen.
§6

Tillämpningsföreskrifter

Det ankommer på tekniska nämnden att utfärda erforderliga tillämpningsföreskrifter i anslutning till reglementet.

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST
§1

RÄTT TILL RIKSFÄRDTJÄNST

Den som är folkbokförd i Gotlands kommun och som på grund av ett stort
funktionshinder, måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, har rätt till riksfärdtjänstresa. Funktionshindret skall vara bestående minst 6 månader.
Barn under 12 år kan beviljas riksfärdtjänst om de inte klarar att resa med
allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen.
Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan
enskild angelägenhet.
Tillstånd kan inte beviljas om resan av någon annan anledning, bekostas av
staten, kommun eller företag.

1.1

Rätt till riksfärdtjänst (RFT)

En person med stort funktionshinder är en person som p.g.a. sitt funktionshinder inte kan resa med allmänna kommunikationer enbart med den
hjälp som transportföretaget och den kommunala färdtjänstens personal
tillhandahåller.
Med särskild kostsamt sätt avses att kostnaden för resan fördyras p.g.a.
funktionshindret. Som normalkostnad räknas avgiften i andra klass tåg
(eller båt i reguljär trafik mellan Gotland och fastlandet) på motsvarande
sträcka.
1.2

Barn under 12 år

Barn under 12 år kan beviljas riksfärdtjänst t ex om barnet inte klarar en
tidskrävande resa eller har ökat platsbehov som uppkommer p.g.a. funktionshinder och inte kan tillgodoses i allmänna kommunikationer. Ledsagare kan beviljas även till barn om barnets funktionsnedsättning kräver
ledsagare och det gäller en resa som ett barn i samma ålder utan någon
funktionsnedsättning skulle kunna göra ensam.
1.3

Resans syfte

RFT-tillstånd ges enbart till resor av privat karaktär i form av rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet eller till ombud i
ideell förening. Tillstånd ges ej för resor där stat, kommun, företag eller
annan betalningsansvarig finns.
Exempel där resor ej beviljas:
•

Arbetsresor eller likartade resor till och från utbildning som inte kan
betraktas som ren fritidsverksamhet.

•

Tjänsteresor.
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•

Sådana resor för medicinsk behandling, rehabilitering eller undersökning, vilka bekostas av försäkringskassa, sjukvårdshuvudman, kommun eller försäkringsbolag.

•

Resor som företas av elever till eller från utbildningsanstalter vilka
själva svarar för elevernas reskostnader.

•

Resor där reskostnaden ersätts av arbetsförmedling eller arbetsmarknadsverket.

•

Annan resa som prövas likvärdig som i någon av ovanstående punkter.

1.4

Färdsätt

RFT-tillstånd skall beviljas för det färdsätt som med hänsyn till sökandens funktionsnedsättning och övriga omständigheter medför lägst kostnad för kommunen.
Prövning skall alltid ske med beaktande av befintlig handikappanpassning av allmänna kommunikationer på den sträcka ansökan avser.
RFT-tillstånd medges ej p.g.a. att allmänna kommunikationer saknas på
vissa sträckor vid vissa tider.
1.5

Ledsagare

Ledsagare kan beviljas då resenären har behov av hjälp för resans
genomförande utöver den som trafikföretaget och den kommunala
färdtjänsten ger. Resenärens behov av hjälp under vistelsen på
besöksorten motiverar inte att tillstånd till ledsagare beviljas. För resa i
anpassat fordon beviljas ledsagare endast när resenären har behov av
kvalificerad vård under resan eller när insats från ledsagare är enda
alternativet. RFT-tillstånd till ett dyrare färdsätt än resa med allmänna
kommunikationer kan ej medges enbart med motivering att ledsagare
saknas för resan.
1.6

Medresenär

Kommunen påtar sig i undantagsfall anordnande av, men ej kostnad för,
medresenärs resa.

§2

ANSÖKAN OM OCH PRÖVNING AV RÄTT TILL RIKSFÄRDTJÄNST

Rätten till RFT-tillstånd prövas av resp. vårdnämnd i Gotlands kommun.
Beslut kan överklagas hos länsrätten.
Ett beviljat RFT-tillstånd kan återkallas vid ändrade förhållanden eller
missbruk.
2.1

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om Riksfärdtjänst skall ske skriftligt, på särskild blankett, av
den enskilde. Ansökan skall vid första ansökningstillfället vara vård-
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nämnden tillhanda minst en månad före tänkt avresa, i övrigt minst 14
dagar innan avresedag. Under vissa perioder, ex.vis. till stora helger,
skall ansökan vara inkommen tidigare.
Utöver ansökan kan det krävas komplettering i form av utlåtande från
sakkunnig, personligt sammanträffande alternativt telefonkontakt. Med
sakkunnig avses normalt läkare som har kännedom om sökandens funktionsnedsättning. Utredningen skall göras på ärendeblad.
2.2.

RFT-tillståndet

Av RFT-tillståndet skall framgå:
- vilket/vilka färdmedel som får användas
- servicebehov
- om ledsagare skall medfölja
- resmål
- övrig nödvändig information
Vid beslut om resa med flyg skall servicebehovet framgå genom följande
servicekoder:
WCHR = Passagerare har behov av rullstol till planet men kan själv gå
till sin plats.
WCHS = Passageraren har behov av rullstol till planet, behöver
hjälp/stöd att nå sin plats och kan ej gå i trappor.
WCHC = Passagerare har behov av rullstol till planet och måste bäras
till sin plats.
MAAS = Passagerare kan gå till och ombord på planet men behöver ändå
viss assistans.
Vid behov av ledsagare kompletteras koden med -L.
2.3

Beslut

Beslut angående riksfärdtjänst fattas enligt gällande delegationsförteckning.
Beslut skall meddelas skriftligt. Om beslutet innebär avslag skall det
skickas med mottagningsbevis och följas av en skriftlig anvisning om hur
beslutet kan överklagas.
2.4

Återkallande av RFT-tillstånd

Ett beviljat tillstånd kan återkallas om resenären gör överträdelser av gällande regler. Ett beviljat tillstånd kan också återkallas p.g.a. ändrade förhållanden eller förhållanden som inte tidigare varit kända.
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§3

RIKSFÄRDTJÄNSTENS OMFATTNING

RFT-tillstånd kan beviljas för resa med allmänna kommunikationer eller
ett för ändamålet särskilt anpassat fordon.
Av tillståndet skall omfattning och färdsätt framgå. Krävs ledsagare för
resans genomförande, skall tillståndet omfatta även ledsagaren.
3.1

RFT-tillståndets omfattning

Den som har beviljats riksfärdtjänst har rätt till resor i den omfattning,
med den typ av allmänna kommunikationer eller specialfordon och med
den service som framgår av beslutet.
Ett tillstånd för riksfärdtjänst kan ske med kollektiva färdmedel eller med
särskilt anpassat fordon, d v s taxi eller specialfordon.
RFT-tillstånd kan ej beviljas för privatbil, hyrt fordon eller liknande.
RFT-tillståndet gäller för enstaka resor eller för resor under högst 2 år.
Någon allmän prövning av resenärernas behov av att resa skall inte
göras. Först när resmönstret kraftigt avviker från vad som kan betraktas
som ett normalt resande kan en eventuell begränsning av antalet resor
komma ifråga.
3.2

Beställning

Då resenären erhåller beslut om tillstånd till riksfärdtjänst meddelas vilken beställningsrutin som gäller för det aktuella tillståndet. Beställning
skall ske i god tid före planerad avresa.
3.3

Ledsagare

Med ledsagare avses en person som följer med resenären för att hjälpa till
under själva resan.
Biljettkostnaden för ledsagaren betalas av kommunen.
Den som klarar att utföra den hjälp som erfordras kan vara ledsagare.
Riksfärdtjänsten medverkar inte till att anskaffa ledsagare.
3.4

Samåkning

Samåkning med taxi eller specialfordon kan tillämpas då dessa är ett
komplement till och skall jämställas med kollektiva färdmedel. Vid de
tillfällen samåkning sker, skall omvägstiden vara rimlig i förhållandet till
kollektiva färdmedel (2:a klass tåg).Undantag från samåkning görs
endast om RFT-tillståndet medger detta. Sådant undantag beviljas endast
då medicinska behov föreligger.
Vid bokning av flygbiljett skall hänsyn tas till billigaste prisalternativ.
Avrese- och ankomsttiden kan förskjutas upp till ca 6 timmar från önskad
tid. Hänsyn kan dock tas till speciella tillfällen då sista ankomsttid är
nödvändig.
3.5

Medresenär
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Medresenär kan endast medfölja på riksfärdtjänstresa i mån av plats i anpassade fordon. Medresenären betalar då den faktiska kostnaden för sin
resa dvs. vad resan skulle kosta med allmänna färdmedel.
3.6

Husdjur

Husdjur får medföras vid tåg och flygresor enligt de regler som gäller för
dessa kommunikationer. Husdjur kan medföras i anpassade fordon om
inte övriga resenärer störs. Önskemål att medföra husdjur sker vid ansökningstillfället.
3.7

Bagage

Riksfärdtjänst innebär persontransport. Resenär har rätt att medtaga normalbagage.
Handikapphjälpmedel som t e x hopfällbar rullstol, bockar, rollator räknas inte som bagage.
Uppkommer extra kostnader för transport för nödvändiga handikapphjälpmedel ersätts dessa av vårdnämnden (ett exempel är tung elektrisk
rullstol som inte kan transporteras med flyg samtidigt som resan genomförs, utan måste transporteras separat på annat sätt.)

§4

OMRÅDE FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTRESOR

Resan skall göras inom Sverige mellan olika kommunala färdtjänstområden.

§5

AVGIFTER

Föreskrifter om avgifter för riksfärdtjänstresor meddelas av regeringen.
5.1 Resenärens avgift
Egenavgiften motsvarar avgiften för de allmänna färdmedel som finns på
sträckan.
5.2 Ledsagarens avgift
Beviljad ledsagare betalar ingen egenavgift. Resekostnaden för ledsagaren ersätts av vårdnämnden.
5.3 Bagage avgift
För normalbagage betalas ingen avgift. Extra kostnader för nödvändiga
handikapphjälpmedel ersätts av vårdnämnden.

