Information om

Färdtjänst
Vad är färdtjänst?
När kan du få färdtjänst?
Hur långt får du resa med färdtjänst?
Var ansöker du om färdtjänst?
Behöver du hjälp på resan?
Vad kostar färdtjänsten?
Vem planerar resorna?
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1. Vad är färdtjänst?
Med färdtjänst menas att du kan åka med förbokad personbil när
du ska handla, besöka någon anhörig, bekant eller delta i någon
fritidsaktivitet etcetera. Färdtjänst får inte användas när du
ska åka på läkarbesök, behandlingar eller för resor till och
från sjukhus. Dessa resor görs med sjukresa.

2. När kan du få färdtjänst?
Om du har ett fysiskt, psykiskt eller socialt funktionshinder,
under minst 3 månader, som gör att du inte kan åka buss eller
tåg.
Att du saknar körkort, är gammal, att det inte går några bussar
eller tåg ger dig inte rätt till färdtjänst.
Rätt till färdtjänst prövas enligt Lagen om färdtjänst (1997:736) § 7

”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas dem som på
grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
eller att resa med allmänna kommunikationsmedel”.
Om du har rätt till färdtjänst registreras ditt färdtjänsttillstånd hos
Västtrafik och Beställningscentralen.
Du ska vid resa kunna visa upp giltig ID-handling.
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3. Hur långt får du resa med färdtjänsten?
Du som har färdtjänst i Essunga kommun får resa obegränsat
inom följande kommuner:
Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp,
Götene, Herrljunga, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet,
Mariestad, Partille, Skara, Skövde, Stenungsund, Trollhättan,
Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och
Vänersborg.
Karta över Västra Götalands län

För övriga resor inom Västra Götalands län
kan du ansöka om Regionfärdtjänst.
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4. Behöver du hjälp på resan eller vill ta med dig
någon?
Du kan få ta med dig en medresenär på resan. Medresenären betalar
samma avgift som du och måste stiga på och av på samma plats som
du.
Chauffören hjälper dig till och från porten, in och ut ur bilen, på och av
med säkerhetsbälte och hjälper dig med nödvändiga förflyttningshjälpmedel samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en
resväska.
Om ditt funktionshinder gör att du inte klarar av resan i bilen
på egen hand eller med den service som normalt ges av chauffören, kan
du i din färdtjänstansökan också ansöka om att få ta med dig en person,
en ledsagare, som hjälper dig. Ledsagaren måste stiga av och på vid
samma plats som du själv. Ledsagaren får inte själv vara beviljad
färdtjänst. Färdtjänsten anordnar inte ledsagare.
Ledarhund och assistenthund får medfölja utan kostnad. Inga andra
husdjur får tas med vid färdtjänstresa.

5. Taxa vid färdtjänstresor
När taxan i den allmänna kollektivtrafiken ändras, förändras också taxan
för färdtjänsten.
Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går igenom. Du
betalar din färdtjänstresa innan resan startar. Betala med så jämna
pengar som möjligt. Du kan också betala med de vanligaste kontokorten.
Priser fr.o.m. 2018-01-07
Vuxen

Ungdom*

Kl. 05:00--02:00

Kl. 05:00--02:00

59 kr

44 kr

Två kommuner

103 kr

77 kr

Tre kommuner

147 kr

110 kr

Fyra kommuner

191 kr

143 kr

Fem kommuner

235 kr

176 kr

Sex kommuner

279 kr

209 kr

Sju kommuner eller fler

293 kr

220 kr

Enkel resa inom
En kommun

* Ungdom är du från och med dagen du fyller 7 år till
dagen du fyller 20 år.

Sid 5

6. Resa i annan kommun
Om du tillfälligt vistas i en annan kommun kan du ansöka om färdtjänst
för lokala resor i den kommunen.

7. Övriga färdtjänstresor
Regionfärdtjänst
Med regionfärdtjänst får du göra tio enkelresor under en tolvmånadersperiod inom Västra Götalands län. Du som har färdtjänsttillstånd kan
ansöka om regionfärdtjänst.
Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst sker i första hand med allmänna kommunikationer som
tåg eller buss. Riksfärdtjänstresa prövas särskilt och enligt lagen om
riksfärdtjänst. Att vara beviljad färdtjänst berättigar inte till riksfärdtjänst.
Arbets- och utbildningsresor
För arbets- och utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas
individuellt. Anställningsbevis eller antagningsintyg ska alltid bifogas
ansökan.
Resor till dag- och daglig verksamhet
För att kunna beviljas resor till dag- och daglig verksamhet måste du vara
beviljad bistånd i form av sådan verksamhet.

8. Överklaga
Ett beslut om färdtjänst kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping.
Detta kallas för förvaltningsbesvär. Om du vill överklaga ett beslut så kan
du få hjälp med detta av handläggaren på kommunkontoret.
Ett tillstånd om färdtjänst kan tas tillbaka. Handläggaren kan ta tillbaka
tillståndet för färdtjänst om förutsättningarna ändras för din beviljade
färdtjänst. Tillståndet kan också tas tillbaka om du inte följer de
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.
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8. Ansökningsblankett och upplysningar
Ansökningsblankett och upplysningar finns på www.essunga.se,
i kommunens reception och växel 0512-570 00.
Tisdag och torsdag kl. 10:00—12:00 kan du nå färdtjänsthandläggare
på telefonnummer 0512-572 30.
Ansökan om färdtjänst ska göras skriftligt. Utlåtande av legitimerad
personal som styrker ditt funktionshinder ska bifogas.
Kommunen har hand om, och prövar om du har rätt att få färdtjänst.
Under utredningen kan fler dokument och ett hembesök krävas.

9. Vem planerar resorna?
Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken.
Personalen på beställningscentralen planerar resorna och du kan få åka
färdtjänst tillsammans med andra personer.
Resor kan göras alla dagar mellan kl. 05:00 – 02:00.
Skulle du utebli från beställd resa eller inte avbeställa resa i tid har
kommunen rätt att, efter särskild prövning, ta ut en ersättning av dig.

10. Beställning av färdtjänst
Du beställer dina resor via
Beställningscentralen, telefon 020-91 90 90
Resan ska beställas senast 60 minuter innan du ska åka.
Öppettider för beställning
Vardagar 06.00–22.00
Lör–Sön 08.00–22.00
Helgdagar 08.00–22.00
Avbeställning och ändring av resa kan göras dygnet runt.
Du måste avboka en beställd resa senast 60 minuter innan avresa.
Om du inte bokar av resan får du betala eventuella kostnader.

