Information till läkare som skriver utlåtande om färdtjänstbehov
Vad är färdtjänst?
Färdtjänst är en transportform för den som på grund av funktionsnedsättning, som inte är
tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken vilket
innebär att resorna, om möjligt, samordnas så att flera personer reser tillsammans.
Ensamåkning kan förekomma om mycket särskilda skäl föreligger. Färdtjänst får inte
användas för resor som av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Vem kan få färdtjänst?
Förutsättningarna för färdtjänst regleras i färdtjänstlagen (SFS 1997:736). Som komplement
till lagen utfärdar kommunen riktlinjer och regler för färdtjänsten. Färdtjänst är behovsprövad
och medges den som har funktionsnedsättning som inte endast är tillfällig. Det är dock inte
enbart en persons funktionsnedsättning som avgör om rätt till färdtjänst föreligger, utan
också vilka möjligheter han eller hon har att använda allmänna kommunikationer. Detta
påverkas i sin tur av i vilken utsträckning den allmänna kollektivtrafiken är anpassad för
personer med funktionsnedsättning. Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella
föreskrifter och villkor. Färdtjänst kan inte erhållas enbart på grund av att allmänna
kommunikationer saknas eller är dåligt utbyggda. Färdtjänst kan inte heller erhållas enbart
på grund av hög ålder.
Medresenär/ledsagare
I Linköpings kommun kan en färdtjänstresenär vid behov få hjälp av föraren med att hämtas
och lämnas på avtalad plats, komma in i och ut ur fordonet, spänna fast säkerhetsbältet samt
med att bära normalt resgods till och från bilen.
Vid färdtjänstresa har alltid färdtjänstresenären rätt att ta med en medresenär som dock
betalar dubbel egenavgift vid inomkommunala resor.
Om den som beviljas färdtjänst behöver hjälp eller aktiv tillsyn i fordonet för att klara av själva
resan, kan tillstånd att ta med kostnadsfri ledsagare utfärdas. Enbart behov av hjälp före och
efter resan berättigar inte till ledsagare vid färdtjänstresa. Vid sjukresa har en
färdtjänstresenär rätt till kostnadsfri ledsagare.
Information om behandling av personuppgifter
(Personuppgiftslagen SFS 1998:204)
Personuppgifter som lämnas i läkarutlåtandet behandlas i dataregister av
samhällsbyggnadsnämnden för administration och tillståndsgivning. För att möjliggöra
planering, beställning och administration av resor samt framställning av statistik överförs
uppgifterna till dataregister hos beställningscentralen. Personnummer lämnas inte ut till
transportör vid beställning av resa.
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