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AVGIFT OCH REGLER FÖR FÄRDTJÄNST
Antagna av kommunfullmäktige den 16 september 2009, § 186 samt av
socialnämnden den 18 juni 2009 § 88, med tillägg den 11 november 2009, § 244,
kommunfullmäktige den 12 juni 2001, § 79 och socialnämnden den 28 mars
2001, § 81 att gälla från den 1 augusti 2001 med ändring den 27 mars 2002, § 90
och den 29 november 2002, § 353 att gälla från den 1 januari 2003 (tidigare
beslut antagna av kommunfullmäktige den 7 december 1999, § 182)
1 Allmänna förutsättningar för färdtjänst
Som grund för färdtjänst gäller Lag om färdtjänst, SFS 1997:736.
Lagen kompletteras med nedanstående kommunala regler.
2 Omfattning
Person med giltigt tillstånd till färdtjänst får fritt välja resmål utan annan begränsning
än att resan får ske inom/mellan Uddevalla, Stenungsund, Orust, Munkedal,
Färgelanda, Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg och Lysekil.
Den som beviljas färdtjänstresor kan även beviljas arbetsresor. Med arbetsresa avses
resa till och från förvärvsarbete, till och från utbildning som ger rätt till statligt
studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2 000:655), till och från daglig
verksamhet enl. LSS (1993:387) samt till och från dagverksamhet enl. SoL
(2001:453). Arbetsresor gäller endast mellan bostad och ovannämnda verksamheter.
Arbetsresor får ej nyttjas för resor i tjänsten.
Person med giltigt tillstånd för färdtjänst och folkbokförd i Uddevalla kommun kan
beviljas enstaka resa/resor med färdtjänst i annan kommun.
3 Tillstånd
Beslut om tillstånd skall innehålla
– Giltighetstid
– Om ledsagning omfattas
– De villkor/begränsning som i övrigt bedöms behövliga
4 Beställning och samåkning
Beställning av färdtjänst sker enligt kommunens anvisningar.
Samåkning gäller för färdtjänst.
På grund av att resan samordnas, kan chauffören inte stanna och vänta medan ett
ärende uträttas. Skall ett ärende uträttas, måste den fortsatta resan beställas som en
ny resa.
5 Ledsagare
Om resenär behöver mer hjälp under själva resan än vad som kan ges av chauffören
kan resenären beviljas tillstånd att medföra ledsagare. Ledsagaren erlägger ingen
egenavgift. Behovet av ledsagare skall vara knutet till själva resan och inte till t.ex.
vistelsen vid resmålet. Ledsagare skall stiga på och av på samma adress som
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tillståndsinnehavaren. Den som själv har färdtjänsttillstånd kan inte vara ledsagare,
utan åker med som medresenär. Rätt till ledsagare under resan innebär ingen
skyldighet för kommunen att anskaffa ledsagare.
6 Medresenär
Tillståndshavaren har rätt att ha med en annan person i sällskap. Att medresenär
medföljer skall uppges vid beställning av resa. Medresenären erlägger normalt
samma avgift som den färdtjänstberättigade. Medresande barn t.o.m. 6 år erlägger
ingen egenavgift. (Vid behov av bilbarnstol skall denna tillhandahållas av resenären.)
Medresande barn, 7-16 år erlägger halv egenavgift. Medresande barns ålder skall
uppges vid beställning av resan. Medresande barn har rätt att medfölja i mån av plats
i anvisat fordon.
7 Bagage
Utöver förflyttningshjälpmedel får bagage medföras upp till 2 väskor/kassar per
person.
8 Förflyttningshjälpmedel
Förflyttningshjälpmedel såsom rollator och rullstol får medföras vid resa. Kan man ej
förflytta sig från rullstol till bilsäte, utan måste färdas sittande i rullstol, föreligger
rätt att färdas i specialfordon. För att få färdas sittande i rullstol krävs att rullstolen är
ordinerad som hjälpmedel samt att den är godkänd att sitta i under resa.
9 Avgifter
Egenavgiften för färdtjänstresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på 15
procent. Egenavgiften för arbetsresor motsvarar Västtrafiks baspris med ett påslag på
15 procent. Den som har regelbundna arbetsresor 3-5 dagar per vecka kan beviljas en
fast egenavgift motsvarande kollektivtrafiktaxans kommunladdning. De som reser 12 dagar per vecka kan beviljas en fast egenavgift motsvarande 50 % av
kollektivtrafiktaxans kommunladdning. Samtliga avgifter avrundas till hela krontal.
Egenavgiften för färdtjänstresa i kommun som inte ingår i Uddevallas
färdtjänstområde och där Uddevalla debiterar den enskilda i efterskott, skall vara 8
kr/km med ett minimibelopp om 30 kr.
Socialnämnden äger rätt att göra mindre justeringar av egenavgiften.
10 Tillämpningsanvisningar
Socialnämnden äger rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser

