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BESTÄMMELSER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I UDDEVALLA KOMMUN
Antagna av socialnämnden den 18 juni 2009, § 89, (tidigare bestämmelser
antagna av socialnämnden den 17 november 1993, § 292, med ändring och
tillägg den 5 augusti 1994, § 221, upphör.)
1. Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst
Som grund för riksfärdtjänst gäller,
- Lag om riksfärdtjänst (SFS1997:735)
- Förordning om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst (1993:1148)
Lagen kompletteras med nedanstående kommunala regler,
2. Omfattning
Tillstånd till riksfärdtjänst beviljas inte för resa inom Uddevalla kommuns
färdtjänstområde.
3. Tillstånd
Som huvudregel gäller att ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst görs för varje resa.
Ansökan bör ske senast 14 dagar före resans påbörjande.
Beslut om tillstånd att anlita riksfärdtjänst skall innehålla:
– vilket/vilka färdsätt som får användas
– om ledsagning omfattas
– ressträcka
– giltighetstid
– de villkor som i övrigt bedöms behövliga
4. Beställning och samåkning
Beställning av riksfärdtjänst sker enligt kommunens anvisningar.
Samåkning gäller för riksfärdtjänst med taxi/specialfordon. På grund av att resan
samordnas, kan chauffören inte stanna och vänta medan ett ärende uträttas. Skall ett
ärende uträttas, måste den fortsatta resan beställas som en ny resa.
5. Ledsagare
Ledsagare skall stiga på och av på samma adress som tillståndsinnehavaren.
Behovet av ledsagare skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex. vistelsen vid
resmålet.
Rätt till ledsagare under resan innebär ingen skyldighet för kommunen att anskaffa
ledsagare.
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6. Medresenär
Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Vid resa med
person- eller specialfordon betalar medresenären samma avgift som den
färdtjänstberättigade. Att medresenär medföljer skall uppges vid beställning av resa.
Tillståndshavares barn har rätt att medfölja i mån av plats i anvisat fordon.
Medresande barn tom 6 år betalar ingen egenavgift. Medresande barn, 7-16 år betalar
halv egenavgift. Medresande barns ålder skall uppges vid beställning av resan.
Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären, oavsett ålder, hela
sin reskostnad samt eventuell bokningsavgift.
7. Bagage
Utöver förflyttningshjälpmedel får bagage medföras upp till 2 väskor/kassar per
person vid resa med taxi eller specialfordon.

