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Så här beställer du din resa

Resan ska alltid beställas hos Bålsta Taxi AB.
Telefon: 0171-500 49 eller 0771-14 70 00.
För sjukresor till och från till exempel sjukhus, läkare, sjukgymnast
beställs resan genom landstingets beställningscentral.
Telefon: 0771-99 90 00.

Rätten till färdtjänst

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken. Från 1 januari 1998 regleras
färdtjänsten i en särskild lag: Lag om färdtjänst ( SFS 1997:736).

Lagen säger:

Att de personer som på grund av bestående eller långvariga funktionshinder och har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand och därmed
svårigheter att resa med allmänna kommunikationer, har rätt till färdtjänst.

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se/färdtjänst

Färdtjänst

Information om färdtjänst och
riksfärdtjänst
Hur du söker färdtjänst

Färdtjänstens omfattning

Ansökan om färdtjänst prövas i den
kommun du är folkbokförd i. I Håbo
kommun vänder du dig till socialtjänstens biståndshandläggare.

Från och med 1 mars 2019 ger ett
färdtjänsttillstånd dig rätt till 200
enkelresor per kalenderår januaridecember. Du har ansvar för att
planera ditt resande så att 200
resor räcker. Du kan alltid fråga
Bålsta taxi om antalet resor du har
kvar på året.

Ansökningsblankett kan beställas
av biståndshandläggare och även
hämtas från kommunens hemsida
www.habo.se/färdtjänst. Ansökningsblankett finns även på vårdcentralen och hos husläkarna i
kommunen.

Tillståndet kan utifrån ditt behov
även innehålla andra begränsningar i antal resor och vilka färdmedel som får användas samt inom
vilket område resorna får göras.
Om den som söker färdtjänst behöver ledsagare för att kunna genomföra resan ska tillståndet även
omfatta det

För att styrka behovet kan i särskilda fall läkarintyg fordras. Efter
ansökan gör handläggare en utredning för att bedöma behovet. Beslut
meddelas skriftligen. Beslutet kan
överklagas till Förvaltningsrätten.

Avgifter

Färdtjänstkort

Egenavgift för resor med färdtjänst
betalas till chauffören i samband
med resan. Egenavgift är 35 procent av taxameter-beloppet, dock
lägst 50 kronor, upp till ett taxameterbelopp av 420 kronor. Om taxameterbeloppet överstiger 420 kronor är den högsta avgiften 150
kronor per resa. En medresenär
kan utan extra kostnad följa med
den färdtjänstberättigade

När färdtjänsten är beviljad får du
ett färdtjänstkort försedd med ditt
namn och personnummer. Kortet är
personligt och gäller för resor inom
kommunen och sex mil utanför
kommungränsen, det vill säga, det
gäller till exempel för resa till Uppsala eller Stockholm. För längre
resor fodras tillstånd till riksfärdtjänst.
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till 30 minuter för att möjliggöra
samresande. Omvägstiden, det vill
säga den extra tid som resan tar,
kan för resor upp till tre mil uppgå
till cirka 30 minuter.

För dig under 26 år

För resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller
Sveriges Förenade Studentkårers
studentkort är egenavgiften också
25 procent av taxameterbeloppet,
dock lägst 40 kronor, upp till ett
taxameter-belopp av 420 kronor.
Om taxameterbeloppet överstiger
420 kronor är den högsta avgiften
105 kronor per resa.

För färdtjänstresor över tre mil kan
avresetiden justeras med 60 minuter och omvägstiden kan uppgå till
cirka 60 minuter.
För riksfärdtjänst gäller krav på
förbokning minst en vecka innan
avresedagen och avresetiden kan
justeras med upp till tre timmar
från önskad avresetid. Omvägstiden för riksfärdtjänstresor kan
uppgå till tre timmar.

Arbetsresor

Vid behov kan vård- och omsorgsnämnden bevilja resor till och från
arbetet. Ansökan görs på samma
blankett som för ansökan av färdtjänst. Avgiften betalas via faktura
och motsvarar avgift för kollektivtrafik.

Resor utanför kommunen
- Riksfärdtjänst

Färdtjänstkortet gäller för resor
högst sex (6) mil utanför kommungränsen. För längre resor fodras
tillstånd för riksfärdtjänst. Du kan
också kontakta kommunens
biståndshandläggare.

Samordnade resor

I syfte att få ett ökat samåkande så
kommer samtliga färdtjänstuppdrag att starta två gånger per
timma, hel och halv.
Bålsta Taxi AB har ett ansvar att
så långt som möjligt samordna
resorna så att flera personer kan
åka i samma bil. Det innebär att för
resor som är kortare än tre mil kan
önskad avresetid justeras med upp
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