FÄRDTJÄNST
I
TROSA
VAGNHÄRAD
OCH
VÄSTERLJUNG
Färdtjänst är en del av
kollektivtrafiken.

Färdtjänst är till för dem som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte
kan resa med allmän kollektivtrafik. Färdtjänsten är att betrakta som allmän
kollektivtrafik, specialanpassat efter ditt funktionshinder. Samordning av resan med
andra resenärer är brukligt. Beställningscentralen har därför rätt att förskjuta din
önskade restid.
Vid resor till vårdcentral eller andra vårdinrättningar så bokar du istället en sjukresa.

Ansökan
Ansökan måste komma från den enskilde om denne inte har vårdnadshavare, anhörig
med fullmakt, god man eller förmyndare. För att ansöka går du tillväga på följande vis;
1. Skicka in en ansökan och ett aktuellt läkarintyg till färdtjänsthandläggare på
Trosa kommun. Ansökningsblankett och blankett för läkarutlåtande finns på
www.trosa.se eller kan skickas hem till dig.
2. En individuell prövning sker utifrån lag om färdtjänst.
3. Ett beslut skickas hem till dig när ärendet är utrett.

Vart och hur ofta får du åka?
Du får åka obegränsat
 Inom Trosa kommun
 30 km räknat från din bostad
 Till Nyköpings tätort
Du får åka totalt 20 resor per år
 Till annan plats i Sörmlands län
 Till Södertälje kommun
 Till Stockholms centralstation
Du får åka alla timmar på dygnet.
Resa med specialfordon bör beställas senast dagen före.

I bilen
Visa alltid giltig legitimation för föraren. Föraren hjälper dig alltid till din plats i bilen
och ur bilen vid resans slut. I ansökan om färdtjänst kan du även be om extra hjälp i form
av hämtning och lämning inne, till mottagare eller något annat som föraren kan hjälpa
dig med i anslutning till resan.
Du har rätt att ta med dig en medresenär eller egna underåriga barn. Medresenären
stiger alltid av och på vid samma adress som du. Medresenären betalar samma kostnad
som dig vid resan. Barn 0-7 år åker gratis till och med juni månad det året barnet fyller 7
år. Efter det betalar barnet halv avgift till och med juni månad det året barnet fyller 16
år.
En ledsagare är en person som följer med resenären p.g.a. att denne måste stor ha hjälp
under själva resan. Ledsagaren betalar inte någon egenavgift.
Vem som helst som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare.

Egenavgifter
Den resande betalar en egenavgift i taxin, vilket baseras på kostnaden för allmän
kollektivtrafik i Trosa kommun med omnejd. Resterande kostnad står Trosa kommun
för.

Avstånd
0 – 10 km
10,1 – 20 km
20,1 – 30 km
30,1 – 50 km
50,1 km <

Egenavgift
25 kr
35 kr
45 kr
20 kr/påbörjad mil
30 kr/påbörjad mil

Den maximala avgiften inom Trosa kommun är 45 kr oberoende av om
resan är längre än 30 km.

Beställning
Färdtjänstresan eller sjukresan beställs genom beställningscentralen.
Be då om vilken sorts resa du behöver åka.

Tel: 020-44 40 00
Beställningscentralens öppettider: vardagar 07.00 – 22.00, lördag, söndag, aftnar och
röda dagar 08.00 – 20.00. Avbeställning och ändring av restider går att göra dygnet runt,
men helst under ovanstående beställningstider.
Vid problem eller förfrågningar angående sjuk- och behandlingsresor var vänlig ring
Sjukresegruppen vid Nyköpings lasarett, tfn 0155-247357.
Om bilen är mer än 10 minuter försenad ring larmnumret 016-542 56 52.








Så här bokar du din resa
Uppge om det är en färdtjänstresa eller sjuk- och behandlingsresa
Ange namn och personnummer eller kund id.
Avrese- och destinationsadress samt tidpunkter. Ange speciellt om du har en tid
att passa.
Om medresenär eller ledsagare medföljer
Om extra hjälp behövs från föraren
Om Du ämnar ta med rullstol, rollator eller permobil

Övrig information
Enkelresor och väntetid
Avbrott i samband med färdtjänstresa tillåts ej. Färdtjänst kan endast beställas som
enkelresa utan uppehåll. Undantag är kyrkogårdsbesök då resa till och från kyrkogården
räknas som en resa, om besöket tar högst 15 minuter samt under förutsättning att resan
börjar och slutar på samma adress. Egenavgift beräknas på den totala reslängden.
Färdtjänstresa i annan kommun
Du som är färdtjänstberättigad i Trosa kommun har rätt att anlita färdtjänst i annan
kommun. Du får då själv lägga ut kostnaden för resan. Trosa kommun ersätter din
färdtjänstkostnad, minus egenavgiften, i efterhand.
Var vänlig sänd kvittot på resan med uppgifter om namn, personnummer, datum för resan,
varifrån och vart resan gjorts, om medresenär åkte med samt kontonummer till:
Trosa kommun, ”Färdtjänst”, 619 80 Trosa.
Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst är till för dem som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder
inte ensam kan resa med allmän kollektivtrafik, trots hjälp från trafikföretagets
personal. Riksfärdtjänsten innebär taxi eller specialfordon fram till tåg. I Trosa kommun
innebär detta oftast taxi till Södertälje syd. För att ansöka om en riksfärdtjänstresa, skriv
ut blankett från Trosa kommuns hemsida eller kontakta färdtjänsthandläggare. Du
behöver även inkomma med ett läkarintyg. Läs mer om riksfärdtjänst i separat broschyr.

Övrigt
• Synskadad får ha ledarhund med, i övrigt tillåts inga pälsdjur.
• Bagage får medtagas i samma utsträckning som vid resa med allmänna
kommunikationer, dvs. max 3 kassar eller motsvarande.
För ytterligare information om färdtjänst vänd dig till färdtjänsthandläggaren i Trosa
kommun 0156-520 00.

