Socialförvaltningen

När riksfärdtjänst inte kan beviljas





Avsaknad av allmänna kommunikationer
Lång väg till busshållplats och glest utbud av allmänna kommunikationer.
Om resa kan genomföras med allmänna kommunikationer och med den
service som normalt kan erhållas av trafikföretaget.
 Resor som bekostas av det allmänna tex resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling är sjukresor vilka vårdgivaren ansvarar
för.
 Arbetsresor

Socialförvaltningen

Färdtjänst i Gnesta kommun

Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den s k egenavgiften. Egenavgiftens storlek skall motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Egenavgifter för
riksfärdtjänst regleras enligt Förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid
resor med riksfärdtjänst.
Hur ansöker man om färdtjänst eller riksfärdtjänst?
Kontakta Gnesta kommun: 0158-275 000 eller via kommunens hemsida.
Hur beställer jag en färdtjänstresa?
Alla färdtjänstresor beställs hos en beställningscentral som är gemensam för de
flesta kommuner i länet.
Uppge följande vid beställningen:
 Kundnummer eller personnummer
 Tidpunkt för planerad resa. Ange den tid du senast bör vara framme. Beställningscentralen har rätt att ändra avresetiden för att öka möjligheten till
samåkning.
 Om medhjälpare eller medresenär medföljer.
 Om extra hjälp av chaufför behövs.
 Om rullstol, rollator eller permobil skall medtagas.
Beställ din resa i god tid! Har du synpunkter gällande din resa, ring beställningscentralen.
Dina personuppgifter hanteras i samband med ansökan om färdtjänst eller
riksfärdtjänst enligt GDPR. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på vår webbplats www.gnesta.se/gdpr.
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Telefonnummer till beställningscentralen:

020-44 40 00
Telefonnummer till färdtjänsthandläggare:

0158-275 266
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Senast uppdaterad: 2019-02-25

Vad är färdtjänst?
Beslut om färdtjänst fattas enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736)
Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett särskilt komplement till den
allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är behovsprövad och beviljas den
som har en funktionsnedsättning som inte endast är tillfälligt utan varar i
minst tre månader eller längre samt är folkbokförd i Gnesta kommun.
Vid behov kan färdtjänsthandläggare begära in ett aktuellt läkarintyg.
Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del anpassad och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att resor kan ske i kombination
med allmän kollektivtrafik som är handikappanpassad och med färdtjänst. I
områden där den allmänna kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för
funktionshindrade utgörs som regel inte resor med färdtjänst.
Gnesta kommun har rätt att återkalla tillstånd om färdtjänst om tex förutsättningarna för tillståndet ändrats eller om den som är berättigad till färdtjänst
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser då det gäller föreskrifter och villkor som avser färdtjänst.
När färdtjänst inte kan beviljas
 Avsaknad av allmänna kommunikationer
 Lång väg till busshållplats och glest utbud av allmänna kommunikationer
 Resor som bekostas av det allmänna tex resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling är sjukresor vilka vårdgivaren ansvarar för.
Vid frågor om sjuk och behandlingsresor var god ring 0155 -24 73 57.
Hur ofta får jag resa och hur långt?
Färdtjänsten gäller inom kommungränsen med obegränsat antal resor. Dessutom får den färdtjänstberättigade åka 20 enkelresor/år inom Södermanlands
län och/eller till Mölnbo, Järna, Södertälje (Kringlan, Stortorget) och Södertälje Syd. Avbrott i samband med färdtjänstresa tillåts inte. Undantag är kyrkogårdsbesök på högst 15 minuter i den egna kommunen, under förutsättning
att resan påbörjas och avslutas på samma adress.
Kan jag få hjälp av chauffören?
Chauffören hjälper till att öppna bildörren, underlätta i- och urstigning, bära
bagage mm. Åtagandet sträcker sig emellertid inte längre än till ytterdörren i
markplanet. Om en enskilde behöver hjälp i tex trappor kan extra behjälpligheter beviljas av kommunen.
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Vem får följa med på resan?
Färdtjänstberättigad kan beviljas rätt till att medföra ledsagare om det krävs
för att resan ska kunna genomföras. Behovet av ledsagare måste vara knutet
till själva resan och inte till exempelvis vistelsen på resemålet. Ansökan om
ledsagare måste göras hos kommunen. En medresenär får medfölja och betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Synskadade får ha ledarhund
med, i övrigt tillåts inga pälsdjur. Normalt bagage får medföras, dvs 3 väskor/3
matkassar/resenär. Därutöver får ett handikapphjälpmedel medföras.
Arbetsresor
Färdtjänstberättigad som arbetar kan beviljas arbetsresor inom Gnesta kommuns färdtjänstzon. Arbetsresor kan endast ske mellan hemmet och arbetsplatsen. Avgiften för arbetsresor motsvarar den avgift som gäller för månadskort inom kollektivtrafiken. Med arbetsresor jämställs resa till och från daglig
verksamhet enligt Lagen om stöd och service (LSS) eller sysselsättning och
dagverksamhet enlig Socialtjänst lagen (SOL).
Hur mycket kostar det att åka?
Resande betalar egenavgift direkt till chauffören enligt följande:
Reslängd
Ca 0-15 km
Ca 15,1-20 km
Ca 20,1-30 km

Fr om 18 år
30 kr
40 kr
50 kr

8-18 år
15 kr
20 kr
25 kr

0-7 år
0 kr
0 kr
0 kr

För längre reslängd än 30,1 km är avgiften 20 kr per påbörjad mil alla åldrar.
Ledsagare betalar ingen avgift. Medresenären betalar samma avgift som
färdtjänstberättigad. Maxavgiften inom kommunen är 50 kr oberoende av om
resan är längre än 30 km. Färdtjänstberättigat barn under 7 år bör alltid ha en
vuxen person med vid resa. Betalning kan ske kontant och med betalkort.
Riksfärdtjänst är resor utanför länet
Riksfärdstjänst är behovsprövat och kan beviljas till den som är folkbokförd i
Gnesta kommun och som har ett stort och varaktigt funktionshinder som inte
endast är tillfällig utan har en varaktighet mer än 6 månader. Vid behov kan
riksfärdtjänsthandläggare begära in ett aktuellt läkarintyg. Ansökan görs för
varje enskild resa. Ansökan ska vara kommun tillhanda minst 3 veckor innan
avresa. I samband med storhelger är ansökningstiden 4 veckor eller ännu
längre. Beslut om riksfärdtjänst fattas enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
Utgångspunkten är att så många resor som möjligt ska ske med buss- och tåg.
Taxi och specialfordon ges enbart om resan på grund av din funktionsnedsättning inte kan genomföras med allmänna kommunikationer.
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