Riktlinjer för färdtjänst
Antagna av Kommunfullmäktige den 26 maj 2008 § 122 att gälla fr.o.m. 15 juni 2008.

Här presenteras kommunens riktlinjer avseende färdtjänst. De grundläggande
förutsättningarna för färdtjänst anges i Lag om färdtjänst (1997:736).
Riktlinjerna är i första hand avsedda för färdtjänsthandläggarna i Örnsköldsviks
kommun, och ska fungera som information till allmänheten samt övriga
verksamheter inom Örnsköldsviks kommun.
Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter prövning av
ansökan är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte
endast är kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller
att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är ingen grund för att bevilja tillstånd
till färdtjänst.
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Färdtjänst
Ansökan
Ansökan om färdtjänst görs hos kommunens färdtjänsthandläggare.
Den sökande ska vara folkbokförd i kommunen.
Ansökan sker skriftligt eller elektroniskt. Vid ansökan om förlängning, specialfordon
och ledsagare kan detta göras muntligt. Läkarutlåtande ska uppvisas efter begäran
från färdtjänsthandläggare. Det åligger sökande själv att skaffa läkarutlåtande.

Arbetsresor
Den som uppfyller kriterierna för färdtjänst och har ett avlönat arbete har möjlighet
till arbetsresor, maximalt två enkla resor per arbetsdag. Anställningsbevis ska
uppvisas.
Egenavgiften för resorna motsvarar gällande busstaxa.
Vid resor på uppdrag av företag eller arbetsgivare ska färdtjänst inte användas.

Avgift
Vid färdtjänstresor betalar resenären en egenavgift utifrån aktuell Länstaxa för
färdtjänst.
Ledsagare betalar ingen avgift.
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.
Personal inom Äldre- och handikappomsorgen betalar ingen avgift mot uppvisande av personalkort i samband med ledsagning

Bagage
Resenär har rätt att ta med normalbagage (två resväskor eller max tre matkassar).
Extra bagage kan medtas under förutsättning att det finns plats i fordonet.
Handikapphjälpmedel för förflyttning räknas inte som bagage.

Barn
Vid bedömning av färdtjänst till barn beaktas både barnets funktionshinder och
vårdnadshavarens ansvar. Tillståndet till färdtjänst begränsas med hänvisning till
föräldraansvaret och barnets ålder och mognad.
När det gäller äldre barn fyllda tio år, är utgångspunkten vad ett jämnårigt icke
funktionshindrat barn klarar av. Är ett äldre barn på grund av sitt funktionshinder
förhindrat att göra sådana resor som jämnåriga normalt klarar av kan tillstånd till
färdtjänst beviljas.
Yngre barn under tio år, reser normalt inte ensam och avgörande för om ett mindre
barn ska beviljas färdtjänst är därför om barnet kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en vuxen. Kan barnet inte resa med allmänna kommunikationer även om det åtföljs av en vuxen kan tillstånd till färdtjänst beviljas.

2

Beställning av resa
Färdtjänstresa beställs via Länstrafikens beställningscentral.

Bärhjälp/liggande transport
Behöver resenären färdas liggande och/eller hjälp att bäras till och från fordonet tas
kontakt med en handläggare på besluts- och stödenheten. Vid akut behov görs
bedömningen av beställningscentralens personal.

Giltighetstid
Färdtjänst beviljas tills vidare, för en begränsad tid eller för ett visst antal resor. Den
som har tidsbegränsad färdtjänst har själv ansvar att kontakta handläggare om behov
av fortsatt färdtjänst föreligger. Vid omprövning av tillståndet ska ansökan göras
minst 30 dagar före tillståndets utgång.

Kriterier
Färdtjänst är avsedd för personer som på grund av ett varaktigt funktionshinder har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller att resa med allmänna
kommunikationer.
Funktionshindret ska vara bestående i minst tre månader för att anses som varaktigt.
Det är endast funktionshindret och svårigheterna det medför som avgör rätten till
färdtjänst. Skäl som kan hänföras till sökandens ekonomiska eller sociala förhållanden påverkar inte bedömningen. Avsaknad av allmänna kommunikationer är enligt
lagens förarbete ingen grund för tillstånd, skulle den enskilde kunnat åka buss, avslås
ansökan. Svårigheterna att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationer
ska vara väsentliga för att berättiga till färdtjänst. Kan man, även med vissa svårigheter, åka kollektivt föreligger ingen rätt till färdtjänst.

Ledsagare
Svårt funktionshindrade som inte klarar av att genomföra resan med taxichaufförens
hjälp kan ansöka om tillstånd att ta med ledsagare som medföljer utan kostnad.
Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till t.ex. vistelsen vid
resmålet.
Ledsagare till barn under tio år beviljas som regel inte då även ickefunktionshindrade
yngre barn behöver följas av en vuxen.
Anskaffandet av ledsagare åligger den enskilde.
Personal inom Äldre- och handikappomsorgen betalar ingen avgift mot uppvisande
av personalkort i samband med ledsagning
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Fri ledsagare på buss
Personer med färdtjänsttillstånd får ta med sig ledsagare kostnadsfritt på
Länstrafikens samtliga busslinjer inom Västernorrlands län mot uppvisande av giltigt
färdtjänstkort. Denna typ av ledsagning behöver ej föregås av ett beslut från färdtjänsthandläggaren.

Medresenär
Den färdtjänstberättigade har rätt att ta med sig en medresenär som reser från och till
samma adress. Den medföljande betalar då samma avgift som den färdtjänstberättigade. Undantag från antalet kan göras när det gäller familjer med flera barn.

Omfattning
Färdtjänstresorna är begränsade till Örnsköldsviks kommungräns. Antalet resor är
inte begränsade om inte annat framgår av beslutet. Resorna kan ske under hela
dygnet.
Om enskild nyttjar färdtjänst i en omfattning som i hög grad avviker från vad som är
normalt i kommunen kan kommunen besluta om begränsningar i det enskilda fallet.
Färdtjänst får ej användas för resor som bekostas av det allmänna t.ex. sjuk- och
behandlingsresor, skolskjutsar och rehabresor.

Resa i annan kommun
Den som beviljats färdtjänst har rätt till färdtjänstresor vid vistelse i annan kommun.
Vid resor i annan kommun gäller vistelsekommunens regler.
Kommunen svarar för kostnaderna för färdtjänstresor i annan kommun med angivna
begränsningar.
Antalet resor i annan kommun är begränsade till 20 enkelresor per år och individ.
Resor inom länet beställs via Länstrafikens beställningscentral.
För resor utanför länet ska kontakt tas med färdtjänsthandläggare senast en vecka
före resan. Resenären debiteras 25 procent av resans kostnad.

Service
I färdtjänst ingår att föraren ska hjälpa resenären i och ur fordonet, öppna dörrar, bära
bagage och lyfta hjälpmedel i och ur fordon samt följa resenären till och från fastighetens dörr. Vid behov hjälpa upp/ned i trapphus. Den enskilde ska själv meddela
behovet av hjälp vid beställning.

Tillstånd
Ett tillstånd kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare och kan förenas med
föreskrifter om vilken typ av fordon som får användas, hur många resor och vilket
område tillståndet omfattar. Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt
förenas med villkor. Tillstånd till färdtjänst kan endast beslutas av den kommun där
den sökande är folkbokförd. Färdtjänst beviljas med taxi eller specialfordon.
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Specialfordon beviljas personer som har svåra rörelsehinder och inte kan resa med
vanlig bil.
Den som beviljats färdtjänst erhåller ett färdtjänstkort som är en värdehandling och
ska förvaras som sådan. Kortet ska uppvisas vid färdtjänstresa tillsammans med giltig
legitimation. Kortet är personligt och får under inga omständigheter överlåtas.

Återkallande av tillstånd
Ett beviljat tillstånd kan återkallas om resenären gör allvarliga eller upprepade
överträdelser av gällande regler. Ett beviljat tillstånd kan också återkallas på grund av
ändrade förhållanden eller om det framkommer förhållanden som inte tidigare varit
kända. Detta gäller både förändringar i personliga förhållanden och förändringar i
allmänna kommunikationer.
-----
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