LIDINGÖ STADS
FÖRFATTNINGSSAMLING
F 50 / 2016

TAXA FÖR EGENAVGIFT VID RESA MED RIKSFÄRDTJÄNST
antaget av kommunfullmäktige den 22 februari 2016
och gällande från den 4 mars 2016

Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) ger kommunerna ansvar för att personer
med en stor och varaktig funktionsnedsättning ges förutsättningar - till
motsvarande kostnader som andra - göra privata resor i Sverige. Lidingö
stads ansvar består i att ersätta den enskilde för den merkostnad som uppstår
för resan på grund av den sökandes funktionsnedsättning.
På Lidingö sträcker sig färdtjänstområdet inom hela Stockholms län och
riksfärdtjänst blir aktuellt endast vid resor utanför länet.
Nivåerna för egenavgiften utgår från förordningen (1993:1148) om
egenavgifter vid resande med riksfärdtjänst.
Avgifter och betalsätt framgår även i det informationsmaterial som tillsammans
med beslutet skickas hem till den sökande.

§1
Egenavgift
Resenären ska betala en särskild s k egenavgift . Avgiften motsvarar normala
reskostnader med allmänna färdmedel för den aktuella resan och betalas
normalt direkt till reseföretaget. Reseföretaget fakturerar sedan riksfärdtjänsten
för merkostnaden, som i sin tur fakturerar Lidingö stad.
§2
Medresenär
Person, som inte är ledsagare och som önskar följa med på resan kallas
medresenär. Medresenären ska betala en egenavgift. Principerna och
nivåerna för egenavgiften framgår enligt § 1.
Vid taxi och specialfordon betalar medresenären samma avgift (egenavgift)
som riksfärdtjänstresenären. Vid riksfärdtjänst med flyg, båt eller tåg betalar
medresenären själv hela kostnaden för sin biljett.

§3
Egenavgifter
Nivåerna för egenavgiften utgår från förordningen (1993:1148) om
egenavgifter vid resande med riksfärdtjänst. Egenavgiften ska uppgå till
följande belopp
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Vägavstånd i kilometer

Egenavgift i kronor

0 – 100

105

101 - 125

130

126 - 150

165

151 - 175

195

176 - 200

220

201 – 225

255

226 – 250

275

251 – 275

300

276 – 300

320

301 – 350

370

351 – 400

420

401 – 450

455

451 – 500

480

501 – 600

535

601 – 750

600

751 – 1 000

655

1 001 – 1 250

680

1 251 – 1 500

700

1 501 och längre

755

Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala
studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs
studentkort skall betala 70 procent av egenavgift. Förordning (1996:1094).

____________
Denna taxa träder i kraft den 4 mars 2016.
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