Gemensamt regelverk för färdtjänst i Västerbottens län
Antal resor
Obegränsat antal färdtjänstresor, om tillståndet inte har begränsningar.
Avstånd
Det är tillåtet att resa med färdtjänst inom den egna kommunen. Efter särskild prövning vid
tillståndsgivningen kan även färdtjänstresor utanför den egna kommunen tillåtas.
Tidpunkt
Det är tillåtet att åka färdtjänst när som helst på dygnet.
Uppehåll
Uppehåll under färdtjänstresa medges inte. Ett uppehåll per enkel resa kan tillåtas efter
särskild prövning. I dessa fall kostar det inget extra för den färdtjänstberättigade och det tillåts
även vid samordnad resa. Önskemål om uppehåll måste anges vid beställningen.
Ledsagare
Färdtjänstberättigade kan i tillståndsgivningen bli berättigade ledsagare under sina resor med
färdtjänst. Ledsagaren betalar ingen egenavgift. Kommunen är inte förpliktigad att anskaffa
ledsagare, utan det är den berättigade själv som får ordna det. När färdtjänstresa beställs ska
plats för ledsagare uppges till beställningscentralen.
Ledarhund
För ledarhund betalas ingen egenavgift. När färdtjänstresa beställs ska plats för ledarhund
uppges.
Förbeställningstid
Bokning av färdtjänstresa med taxibil ska utföras minst en timma innan önskad avresa. För
specialfordon ska resan bokas minst en dag före resdagen för att den berättigade ska vara
garanterad resan. Vid speciella storhelger krävs längre förbeställningstid.

Starttidsstyrning
Beställningscentralen ska kunna styra starttiden med en timma framåt eller bakåt utifrån
önskad avresetid. Överenskommen ankomsttid ska alltid respekteras. Samråd ska ske på så
sätt att resenär ska motivera skäl till att avstå samåkning. Endast i särskilda fall kan avsteg

från samåkning ske. Detta kan bland annat avse tider med hemtjänsten/omsorg som gör att
avrese- eller ankomsttidpunkt är av central betydelse för kunden eller av sjukdom.
Resegaranti
Om resetiden blir mer än 20 minuter försenat utifrån överenskommen tid utgår ersättning
motsvarande färdtjänstresenärens egenavgift för den aktuella resan.
Arbetsresor
Arbetsresor medges med högst 44 enkelresor per månad mellan två specifika adresser (bostad
och arbetsplats). Den färdtjänstberättigade betalar avgift enligt Länstrafikens periodkort för
motsvarande sträcka.
Åldersgräns
Åldersindelning för färdtjänstberättigad är enligt följande. Från det man fyllt 6 år tills 31
december året man fyller 19 år räknas man som barn. Två barn under 6 år åker gratis med
betalande målsman.
Medresenär
Vuxen medresenär betalar samma avgift som vuxen färdtjänstresenär. Egna minderåriga barn
till den färdtjänstberättigade betalar enligt länstrafikens kollektivtrafiktaxa för närvarande
halva den rörliga avgiften plus den fasta tillägget. Antal medresenärer begränsas till det som
ryms i en personbil. Plats för medresenär ska uppges vid beställning av resa.
Samåkning
Det kostar lika mycket att åka själv i fordonet, som att samåka med andra.

