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Regler för färdtjänst
Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24, § 158
Reviderade av kommunfullmäktige 2009-05-25, § 44 (antal resor i annan
kommun)
Reviderade av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 63 (bl.a. höjd lägsta
egenavgift)
Reviderade av kommunfullmäktige 2015-04-07, § 36 (berättigad till färdtjänst)
Reviderade av kommunfullmäktige 2016-06-07, § 95 (höjd lägsta egenavgift)
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-05-08, § 84 (lägre fast egenavgift för
vissa resor)
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-09-11, § 129
Reviderade av kommunfullmäktige 2020-09-14, § 129 (arbetsresor och resor till
vuxenstudier)

Allmänna förutsättningar
Färdtjänsten är till för personer som har omfattande och långvarig funktionsnedsättning och inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. För att ha rätt till färdtjänst
krävs att funktionsnedsättningen medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på
egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Tillstånd kan inte beviljas för resor som redan genomförts.
Tillstånd till färdtjänst omfattar inte resor som bekostas av det allmänna. Exempel på
sådana resor är sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad
rehabilitering.
Berättigad till färdtjänst
Färdtjänst kan beviljas endast till personer som är folkbokförda i Kungsörs kommun.
Om den färdtjänstberättigade flyttar från Kungsörs kommun upphör tillståndet.
Funktionsnedsättningen måste bedömas bestå mer än tre månader. Om sökandes
hälsotillstånd är bestående och det inte är sannolikt att en utvecklad kollektivtrafik
kommer att möta dennes behov inom en överskådlig framtid ska färdtjänsttillstånd
beviljas tillsvidare.
I övriga fall beviljas tillstånd under viss tid dock högst tre år.
Färdtjänsttillstånd för barn
Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning.
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Barn till färdtjänstberättigad
Barn under 10 år som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa tillsammans
med den färdtjänstberättigade utan kostnad.
Färdsätt
Färdtjänst beviljas i första hand med taxibil och om behov finns med specialfordon.
Resans längd
Färdtjänstresa får göras inom kommunen och högst tre mil från kommungränsen.
Servicenivå
När behov finns kan färdtjänstresenären få hjälp till och från fordon, i och ur fordon
samt ledsagning till och från lägenhetsdörr eller motsvarande liksom bärhjälp/ lyfthjälp avseende rullstol.
Utökad färdtjänst
Om det föreligger särskilda skäl kan färdtjänstresa beviljas utöver tre mil från
kommungränsen. Särskilda skäl kan vara resor till och från arbetet eller lasarettsbesök vid nära anhörigs sjukdom.
Arbetsresor och resor till vuxenstudier
Arbetsresor och resor till vuxenstudier inom Kungsörs kommun eller till annan
kommun inom ett normalt pendlingsavstånd ska erbjudas färdtjänstberättigade under
förutsättning att läkarintyg styrker att egen bil och allmänna kommunikationsmedel
ej kan användas.
Antal resor
Färdtjänstberättigad får göra obegränsat antal resor.
Resans tidpunkt
Färdtjänstresor får ske alla veckodagar dygnet runt.
Ledsagare
Ledsagare kan beviljas om den färdtjänstberättigade behöver hjälp under resan av
annan person än föraren. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver hjälp vid
resmålet. Färdtjänstberättigade får inte vara ledsagare åt annan färdtjänstberättigad.
Ledsagare ska resa samma sträcka och tillsammans med den färdtjänstberättigade.
Resa för ledsagare beviljas regelmässigt för personer som har rätt till personlig
assistent enligt "Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade".
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Medresenär
Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst och reser tillsammans med
den färdtjänstberättigade.
Tillämpningsanvisningar
Socialnämnden får utforma tillämpningsföreskrifter till dessa regler.
Avgifter för färdtjänst
Avgifter för färdtjänst finns i dokumentet Avgifter inom socialtjänsten.

___________________

Ny lydelse gäller från den 1 oktober 2020.
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