BOXHOLMS KOMMUN
Omsorgsverksamheten
Box 79
590 10 BOXHOLM

Information till samtliga
Färdtjänstberättigade

KOMMUNAL FÄRDTJÄNST

Resor i den kommunala färdtjänsten får företas inom kommunen. Sjukresor får
göras som färdtjänstresor. Vid beställning av sjukresa måste resenären ange till
taxi eller beställningscentralen att det är sjukresa som beställs. Den ”blåa
lappen” ska lämnas till taxichauffören efter avslutad resa. Med sjukresa avses
resor till och från vårdgivare, t ex vårdcentral, sjukhus, sjukgymnast m.m..
Kommunal färdtjänst eller sjukresa till Boxholms vårdcentral beställs hos
Boxholms taxi telefon 0142-502 00. Beställning av resa ska ske minst 2
timmar före avresa.
Planerad sjukresa ska beställas senast kl.15.00 dagen före resa. Akut sjukresa
får företas när behov uppstår. Resa med specialfordon beställes dagen innan
(gäller ej akutresa).
LÄNSFÄRDTJÄNST ( resa utanför kommungränsen)

Med länsfärdtjänst avses resor över kommungränsen (inklusive Tranås
kommun). Dagtid ska färdtjänst- och sjukresor genomföras efter en tidtabell.
Undantag från färdtjänstresa enligt tidtabellen prövas av färdtjänsthandläggaren.
Länsfärdtjänst beställs hos Samhällsresor telefon 0771- 71 10 20. Undantag
från sjukresa enligt tidtabell beviljas av sjukresekontoret i Vadstena telefon
010- 103 22 88.
Tillståndsnivå
A

Taxi fram till allmänna kommunikationer samt från dessa till resmålet.

B

Taxi eller anpassat fordon hela resvägen.

C

Specialfordon hela resvägen.

AVGIFTER

Avgift betalas kontant enligt Östgötatrafikens taxa. Resa får även ske med
Östgötatrafikens periodkort, expresskort eller årskort.

Postadress
Omsorgsverksamheten
Box 79
590 10 BOXHOLM

Besöksadress
Söderleden 9

Telefon
0142 – 895 00 vx
Telefax
0142 – 896 63

Internetadress
www.boxholm.se
e-postadress
omsorgsverksamheten@boxholm.se

Om Du önskar använda Östgötatrafikens periodkort för färdtjänstresor
måste Du ladda perioden på Ditt färdtjänstkort. På COOP Konsum
Boxholm laddar Du ditt periodkort öppettider: Mån- Sön 08.00 – 21.00
med reservation för vissa helgdagar.
Kortet kan även laddas på Östgötatrafikens pendeltåg, ej kontantbetalning.
Numret på kvittot och numret på färdtjänstkortet ska vara samma och är ett
bevis på att färdtjänstkortet är laddat.
Ladda färdtjänstkort enligt information nedan
Quickomat. I försäljningsautomaterna Quickomat kan du köpa biljetter och
betala med betal-, bank- och kreditkort. Du kan köpa enkelbiljetter för
tätortstrafik samt ladda din reskassa eller en periodbiljett på ditt resekort.
Autogiro. En årsbiljett med betalning via autogiro är praktiskt och prisvärt för
dig som reser mycket. Du reser i tolv månader men betalar bara för nio och du
slipper tänka på att varje månad köpa en ny biljett. Årsbiljetten laddas på ditt
resekort.
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