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Behörighet
Den som är folkbokförd i Torsby kommun har rätt att ansöka om färdtjänst i
Torsby. När en kommuninvånare flyttar och folkbokförs i annan kommun
upphör färdtjänsten i Torsby kommun. Ålder, ekonomi eller brist på
tillgänglighet till allmänna kommunikationer är inte skäl till att få beviljad
färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Färdtjänsttillstånd
Kravet för rätt till färdtjänst är ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder som
innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att
resa med allmänna kommunikationer. (Lagen om färdtjänst, SFS 1997: 736).
Funktionshindret skall beräknas vara bestående i minst fyra månader från
ansökningsdagen. Färdtjänstbehovet bedöms av färdtjänst handläggare vid
biståndsenheten.
Läkarintyg kan begäras av handläggaren i de färdtjänstärenden som anses
svårbedömda ur medicinsk synpunkt och för styrkande av ett handikapps
varaktighet.
Ett tillstånd får i ”skälig omfattning” förenas med olika individuella, generella
och särskilda föreskrifter. De individuella och särskilda föreskrifter avser olika
typer av specifika krav gällande den enskildes resande. Här avses bland annat
särskilda krav i samband med transporten (exempelvis ensamåkning i baksätet)
och gränsning av rätten till färdtjänst under vissa tider på året. Färdtjänsten
beviljas en begränsad period eller tillsvidare. Behovet av individuella och
särskilda föreskrifter bedöms från fall till fall.
En person som är färdtjänstberättigad får åka max 24 enkelresor pr månad till
valfritt resmål inom kommunen samt 2 enkelresor per månad till resmål med
högst 75 kilometer som längsta resavstånd per månad. Resorna kan ej sparas till
nästkommande månad.
Barn under tolv år till den färdtjänstberättigade har möjlighet att åka med
kostnadsfritt. Barn över tolv år betalar gällande färdtjänstavgift. Bilbarnstol kan
tillhandahållas till färdtjänstberättigat barn. Den skall då beställas vid
beställningscentralen i samband med beställning av resan.
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Avgifter/färdtjänstzoner
Egenavgifter baseras på reslängd i olika intervaller.
Reslängd (km)

Startavgift

Intervallavgift

Egenavgift

0 - 4,99
5 - 9,99
10 - 14,99
15 - 24,99
25 - 34,99
35 - 49,99
50 - 64,99
65 - 79,99
80 - 94,55
95 - 114,99
115

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140
150

45
55
65
75
85
95
105
125
145
165
175

Ledsagare/medresenär
Ledsagare till färdtjänstberättigad beviljas om funktionshindret medför behov av
hjälp under resan i fordonet utöver den hjälp som föraren tillhandahåller. Med
begreppet ledsagare avses en person som skall medfölja den
färdtjänstberättigade för att denna skall kunna genomföra resan. Ledsagare
medföljer kostnadsfritt. Färdtjänstberättigad kan ej agera ledsagare. Att en
färdtjänstberättigad har rätt till ledsagare under resan innebär ingen skyldighet
för kommunen att anskaffa ledsagare. När ledsagare är beviljad skall denne
medfölja vid varje färdtjänsttillfälle.
Den färdtjänstberättigade har rätt att ta med högst en medresenärer som betalar
samma avgift som den färdtjänstberättigade.
I de fall som biståndshandläggaren bedömer det rimligt att ledsagare utifrån
bestämmelserna i socialtjänstlagen medföljer med färdtjänstfordonet skall detta
ske utan kostnad för ledsagare. (icke att förväxla med ledsagare enligt
färdtjänstlagen).
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Beställningscentralen
Sekretess gäller i ärenden om tillstånd för gälland färdtjänst och riksfärdtjänst.
Handläggaren skall dock tillhandahålla de uppgifter till beställningscentralen
eller trafikutövaren som behövs för att dess skall kunna fullgöra transporten. För
att kunna utföra färdtjänsttransporterna kan även en transportör behöva inrätta
någon form av register över färdtjänstresenärer.
Resenären beställer själv sin resa via Samåk. Beställningen kan göras dygnet
runt. För att få din resa efter önskemål bör resan beställas minst två timmar före
resan påbörjas. Helst dagen innan.
Beställningen görs på Samåk på telefon 020-32 32 00.
Måndag – fredag
Lördag
Söndag

kl 07,00 - 19,00
kl 08,00 - 18,00
kl 09,00 - 18,00

Beställning övriga tider kopplas du direkt till den taxi som har jour.
Beställningscentralen har rätt att styra kunden vid beställning av tiden så att
bästa samordning sker. För att resenären skall få sin resa enligt önskemål bör
resan beställes senast två timmar före avresan. Beställningscentralen har rätt att
fordonsplanera omvägstid på upptill 30 minuter. Maximal tillåten försening är15
minuter. Vid tidbeställd resa med behov av en exakt ankomsttid, till exempel
tågresa, gäller inte tidsförskjutningsregeln. Viktigt att detta meddelas vid
beställning.
Chauffören skall vara behjälplig när den färdtjänstberättigade stiger i och ur
bilen. Vidare skall chauffören vid färdtjänstresa hjälpa resenären att spänna fast
och ta av bilbältet samt att vid behov bära bagage från och till lägenheten.
Bärhjälp beviljas om resenären ej på egen hand förmår förflytta sig till fordonet.
Chauffören får vid behov ta kontakt med annan chaufför för bärhjälp. Detta
ligger som underlag för ersättning från kommunen och annat sätt ersätts ej.
Chauffören får ej göra uppehåll under pågående resa. Chauffören har
tystnadsplikt i samband med sitt uppdrag med färdtjänstresor, och ska i sin roll
som uppdragstagare vara lojal mot kommunen och beställningscentralen.

Vistelse i annan kommun
Enligt lagen om färdtjänst är kommunen ej skyldig att bevilja färdtjänst till
kommuninvånare som tillfälligt vistas i annan kommun. Färdtjänstberättigad i
Torsby kommun som har behov av färdtjänst vid vistelse i annan kommun kan
ta kontakta med färdtjänsthandläggare i Torsby kommun.
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Barn inom färdtjänsten
Mindre barn reser normalt inte ensamma med allmänna kommunikationer. En
förutsättning för att de skall kunna resa är att de åtföljs av en förälder eller annan
vuxen. Detta gäller både funktionshindrade och icke funktionshindrade barn
Avgörande för om mindre barn skall beviljas färdtjänst eller inte bör därför vara
om barnet kan resa med allmänna kommunikationer tillsammans med vuxen.
Klarar barnet detta kan det inte anses uppfylla kriterier för tillstånd. Är det frågan
om ett mer omfattande psykiskt eller fysiskt handikapp, kan detta innebära att
barnet inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel även om det åtföljs av
en vuxen. I sådana fall är kriterierna för färdtjänst för barnet uppfyllda.
Med begreppet föräldraansvar avses att barn under tolv år generellt sett inte bör
åka med allmänna kommunikationer utan vuxen. Efter tolv år bör varje fall
bedömas utifrån hur mycket ett friskt barn i motsvarande ålder klarar av att åka
med allmänna kommunikationer utan vuxens sällskap. Detta förutsätter en
individuell bedömning i varje enskit fall. Bedömningen vad ett icke
funktionshindrat barn med normal utveckling efter tolv års ålder bör klara
bedöms av färdtjänsthandläggaren.

Resor inom olika verksamheter
Omsorgsnämnden, som har ansvaret för vissa verksamheter, skall bekosta resor
som görs i verksamheter som den anordnar. Det kan handla om resor i
verksamheter som anordnas enligt lagen om stöd och service till viss
funktionshindrade, LSS, (1993:387) t ex daglig verksamhet för utvecklingsstörda
och olika former av boenden. Det kan också gälla resor i andra verksamheter, t
ex resor för pensionärer på ett servicehus.
Skolan skall bekosta de resor som den anordnar i sin verksamhet, t ex skolresor,
resor i samband med studiebesök, badresor mm. Det samma gäller resor i
förskola- och fritidsverksamheten.
Landstinget ( i vissa fall kommuner ) skall bekosta resor för personer på sjukhus,
i skolor eller i andra inrättningar som det driver eller som görs i respektive
verksamheter.
Staten skall bekosta resor i verksamhet för personer som vistas i skolor och på
institutioner som drivs av staten.

Riksfärdtjänst
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Riksfärdtjänsten är till för den som vid längre resa utanför kommunen får
fördyrade omkostnader på grund av sitt funktionshinder. Ansvarig
färdtjänsthandläggare utreder och besluter om vem som är berättigad till
riksfärdtjänst. Blankett för ansökan finns att få hos färdtjänsthandläggaren.
Ansökan om riksfärdtjänst lämnas in vid varje enskild resa och skall förutom
namn och adress också ange datum och tid för av- och återresan samt övriga
önskemål och behov i samband med resan. Ansökan skall göras minst tre veckor
före avresedatum. Under storhelger och semester skal ansökan göras minst fyra
veckor innan avresedatum. Ledsagare kan i vissa fall beviljas om hjälp behövs
under resan utöver vad trafikbolaget kan erbjuda. Resor med riksfärdtjänst skall
göras med billigaste genomförbara färdsätt.
Rekreation och fritidsresor max 6 enkelresor per år. Vad avser resor för
föreningsuppdrag beslutas antal resor efter visat behov.
Den som beviljas riksfärdtjänst betalar avgift motsvarande biljettpris tågresa 2:a
klass inklusive anslutningsresa oavsett färdmedel. Medresenär betalar vid resa
med tåg eller flyg ordinarie biljettpris. Ledsagare medföljer gratis.

Avgift för riksfärdtjänst
Egenavgift för resor med riksfärdtjänst enligt förordning (1993:1148)
Vägavstånd i kilometer
0 - 100
101 - 125
126 - 150
151 - 175
176 - 200
201 - 225
226 - 250
251 - 275
276 - 300
301 - 350
351 - 400

Egenavgift i kronor
105
130
160
195
220
255
275
300
320
370
420

7 (7)

Att tänka på vid beställning av resor
-

att beställa två timmer före resan påbörjas
att meddela om någon medresenär/ ledsagare ska medfölja
att meddela om exempelvis rullstol, rollator eller ledarhund ska medfölja
att exakt ankomsttid behövs vid resa till exempel tågavgång
om du behöver hämtas/lämnas i bostaden

