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Reglemente för färdtjänst inom Sollefteå
kommun
1

Färdtjänst

Lag om färdtjänst (1997:736) avser särskilt anordnade transporter för personer med
funktionsnedsättning.
Färdtjänst är en kommunalt subventionerad trafikservice för funktionshindrade och är ett
komplement till allmänna kommunikationer.
Sollefteå kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god
kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen
och en annan kommun. Kommunen får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst
också i andra kommuner. Vid resor i annan kommun gäller vistelsekommunens regler.
Kommunstyrelsen ska upprätta riktlinjer för färdtjänst som komplement till det av
kommunfullmäktige fastställda reglementet.

2

Tillstånd till färdtjänst

Personer som är folkbokförda i Sollefteå kommun har rätt att ansöka om tillstånd till
färdtjänst.
Ansökan om tillstånd till färdtjänst prövas av Kommunstyrelsen.
Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionsnedsättning, som
inte endast är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att
resa med allmänna kommunikationsmedel.
Ett tillstånd till färdtjänst kan användas för att göra enstaka resor av privat karaktär.
Kontinuerliga resor till arbetsplats, viss vuxenutbildning, dagverksamhet eller liknande
benämns arbetsresor.
Om den sökande är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande
ålder, utan funktionsnedsättning.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det
allmänna som t.ex. skolresor, sjukresor eller arbetslivsinriktad rehabilitering.
Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare för att kunna genomföra
resan, ska tillståndet också omfatta rätt till ledsagare. I Sollefteå kommun reser ledsagare
kostnadsfritt.
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Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig
omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt som får användas och inom vilket
område resor får göras.
3

Avgifter

Egenavgiften vid färdtjänstresa är 1,5 gånger kostnaden för bussbiljett.
Barn till färdtjänstberättigade och som är under 12 år får resa med utan kostnad, dock inte
fler än att tillståndshavaren, eventuell ledsagare och barn ryms i samma fordon.
Barn under 18 år med tillstånd till färdtjänst betalar halv egenavgift.
Egenavgiften vid arbetsresa eller motsvarande resa till och från arbetet, högst en tur- och
returresa per dag, är 1,25 gånger kostnaden för kollektivtrafikens månadskort/resekort.
Egenavgift betalas av den enskilde i samband med färdtjänstresa.

4

Återkallelse av tillstånd

En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavare gjort sig
skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som
gäller för färdtjänsten.
Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.

5

Handläggning av ärenden

Prövning av frågor om tillstånd till färdtjänst är att betrakta som myndighetsutövning
varför förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser gäller vid handläggning av ärenden.
Tillståndsgivaren får, utan hinder av sekretess, lämna uppgifter om enskildas personliga
förhållanden till beställningscentralen om uppgifter behövs för att samordna resor.

6

Överklagande

Beslut om tillstånd till färdtjänst enligt 6-10 och 12 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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