Information till dig som söker färdtjänst
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och ingår i det som brukar kallas serviceresor.
Den körs med mindre fordon dörr till dörr. Du samåker med andra och får vara beredd på
att resan kan ta längre tid än en direktresa. Resor i färdtjänsten kan i viss mån anpassas
till den enskildes behov genom olika tilläggstjänster. Hjälpmedel som rollator och rullstol
får tas med vid resa och chauffören kan hjälpa dig i större utsträckning än i den allmänna
kollektivtrafiken.
Observera att du inte behöver söka färdtjänst för resor till sjukvården.
Rätt till färdtjänst
Du som har ett funktionshinder och på grund av detta har väsentliga svårigheter att
förflytta dig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken kan beviljas
färdtjänst.
Färdtjänst beviljas inte på grund av att
- det saknas kollektivtrafik där du bor, eller att turtätheten är dålig
- du inte kan köra bil eller saknar bil
- du har svårigheter att ta dig till ett specifikt resmål
- du är ovan att använda kollektivtrafiken eller att tiderna inte passar
- du har svårt att göra inköp eller bära
- du har ett tillfälligt funktionshinder som beräknas vara mindre än 3 månader.
Söka färdtjänst
Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för hanteringen av
tillstånd för färdtjänst i Blekinge.
En handläggare tar hand om din ansökan och gör en utredning. Handläggaren kan begära in
ett medicinskt utlåtande och ta kontakt med andra myndigheter som underlag till
bedömningen. Alla uppgifter skyddas av sekretess. När utredningen är klar fattas ett
beslut. Beslutet meddelas per brev inom fyra veckor.
Medresenär
Du kan alltid ta med dig en person som sällskap vid resa med färdtjänstens fordon. En
medresenär betalar samma pris som du själv. Fler medresenärer får följa med i mån av
plats men till ett högre pris.
Ledsagare
Om du har ett omvårdnadsbehov under själva resan, kan du ansöka om ledsagare.
Ledsagare är en person som måste följa med för att du ska kunna genomföra resan.
Ledsagare ordnar du själv och den personen reser gratis.
En mer omfattande beskrivning av färdtjänsten finns i broschyren ”Färdtjänst – en del av
kollektivtrafiken” som du hittar på www.blekingetrafiken.se.
Kontakt
Telefonnummer handläggare: 0455-233 90 (vardagar 08.00-12.00)
E-post: fardtjanst@regionblekinge.se.
Telefonnummer till växeln: 0455-30 50 00
www.regionblekinge.se.

