
Boxholms Kommun
Social- och myndighetsnämnd Box 79

595 03 BOXHOLM

ATT ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik som i huvudsak jämställs med den allmänna

kollektivtrafiken. Skillnaden mellan särskild och allmän kollektivtrafik är bland

annat att det krävs ett tillstånd för att resa med särskild kollektivtrafik. Endast den

som är folkbokförd i kommunen kan beviljas färdtjänsttillstånd.

Färdtjänst riktar sig till personer, som på grund av funktionsnedsättning, som

inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller

att resa med allmänna kommunikationsmedel. Att funktionshindret inte endast är

tillfälligt, betyder att det varar längre än tre månader.

Att inte kunna köra egen bil, hög ålder eller att det är dåligt med allmänna

kommunikationer, är ingen grund för att beviljas färdtjänst utan det är

funktionsnedsättning och dess konsekvenser som avgör. Färdtjänst är avsedd för

privata resor och får inte användas som ersättning för sjuk- och behandlingsresor,

skolskjuts eller för andra resor som bekostas av det allmänna.

Ansökan

Besvara alla frågorna i ansökan så noga som möjligt. Skriv under och skicka in

ansökan till färdtjänsten, adress se blankettens sidhuvud. Ansökans ankomst

registreras och behandlas i turordning. En färdtjänstutredare tar kontakt med dig för

att bestämma tid för sammanträffande, det kan ske via besök eller telefonsamtal. I

regel ombeds Du även inkomma med läkarutlåtande som styrker att Du har ett

funktionshinder.

För dig som tidigare haft ett tillstånd och söker på nytt, gäller att ansökan ska

ha kommit till färdtjänsten minst en månad innan tillståndet går ut. Det kan bli

aktuellt med ett nytt sammanträffande.
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Din ansökan utreds enligt Lag (1997:736) om färdtjänst.

Beslutet

Utredaren sammanställer skyndsamt uppgifterna från ansökan och därefter skickas

ett skriftligt beslutsmeddelande hem till dig.

Tillståndsnivå
A Taxi fram till allmänna kommunikationer samt från dessa till resmålet.

Resenären får hjälp av och på bussen eller tåget.

B Taxi eller anpassat fordon hela resvägen.

C Specialfordon hela resvägen.

Överklagande av beslut

Kommunens beslut om färdtjänst kan överklagas enligt Förvaltningslag (1986:223).

Tystnadsplikt och sekretess

All personal som arbetar med myndighetsutövning gällande färdtjänst har

tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). All information som

rör dig hanteras på ett säkert sätt.

Kontakt

Vid frågor och synpunkter kontakta i första hand mottaget eller

färdtjänsthandläggare.

Mottaget: 076-603 5562. Telefontid: 09.30 till 11.30 och 13.00 till 15.00.

Färdtjänsthandläggare:

Lolitha Rungård 0142-89639 Telefontid: måndag, onsdag till fredag 08.30 till 9.30

och tisdag 13.00 till 15.00.


