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Värt att veta om färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie
kollektivtrafiken, för dig som på grund av
funktionshinder har stora svårigheter att förflytta
dig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationer. Transportform anpassas efter
individuella behov.

Värt att veta innan resan
Var får du åka och hur många resor
får du göra?

Beviljat färdtjänsttillstånd innebär rätt att utan
särskild prövning åka enligt följande:

•

Obegränsat antal resor inom den kommun
där du är folkbokförd, samt max 50 km
väglängd in i angränsande kommun räknat
från kommungränsen.

•

24 enkelresor per år inom länet, motsvarande
två enkelresor per månad. Riksfärdtjänst kan
därefter vid behov användas.

Vid tillfällig vistelse i annan kommun tillåts
resor i besökskommunen. Beslut krävs från
RKM före resan. För resor utanför länet
betalar resenären halva resekostnaden.
När under dygnet får du åka?

Färdtjänstresor kan göras under hela dygnet alla
dagar under året.

När måste resan beställas?

Beställningen bör göras i god tid. Då ökar
möjligheterna att få åka vid den tidpunkt man
önskar. Beställ helst återresan samtidigt.
Samåkning med andra resenärer och avvikelser
från närmaste färdväg kan förekomma.
Var ska resan beställas?

Färdtjänstresan beställs hos Länstrafikens
kundservice, tel. 0926-756 77. Resorna bör
beställas under kundservice öppettider; mån–
fre 06–20, lör 08–17, sön 08–20. Övriga tider
kopplas samtalet till samarbetande central. I
samband med beställningen lämnas uppgifter
om resmål, ledsagare, medresenär,
hjälpmedel eller andra uppgifter som
påverkar transport och samordning.

Vad gäller vid avbeställning?

Avbeställning ska göras så tidigt som möjligt.
Om inte resan avbeställs debiteras den
färdtjänstberättigade en kostnad motsvarande
lägsta gällande färdtjänstavgift.

Värt att veta om resan
Kan uppehåll göras under resan?

Normalt medges inte att fordonet gör uppehåll
under en färdtjänstresa om inte resenären
kommer överens om detta med föraren.

Vilken service kan du få?

Föraren hjälper till vid på- och avstigning. Vid ioch urlastning av hjälpmedel och normalt bagage,
som exempel 2 st varupåsar eller väskor. Viss
utökad service kan vid behov beställas.
Vad gäller för ledsagare och annan
medföljande person?

Ledsagare åker utan avgift tillsammans med den
färdtjänstberättigade. Medresenär kan tas med i
mån av plats och betalar samma egenavgift som
den färdtjänstberättigade.

Värt att veta om kostnaden
Vad kostar det?

Den färdtjänstberättigade betalar för resan en
egenavgift som grundas på ordinarie
enkelbiljettpris på buss, med ett tillägg på 75%
(se tabell). Egenavgiften justeras samtidigt som
Länstrafikens biljettpriser . För den som gör
många färdtjänstresor, till exempel resor
till och från arbete/studier, kan RKM efter
särskild prövning erbjuda den
färdtjänstberättigade rabatterade resor. I
sällskap med färdtjänstberättigad åker barn
under 7 år gratis och barn/ungdomar 7–19 år
betalar halv färdtjänstavgift.

Beställ resan på 0926-756 77

Färdtjänst med buss

Färdtjänstresenären åker som övriga resenärer på
Länstrafikens bussar och betalar ordinarie
biljettpris. Om du har ett speciellt kort;
Länstrafikens färdtjänstkort, får du ta med en
ledsagare/medresenär gratis på bussen.
Kortet beställer du hos Länstrafikens
Kundservice tel. 0926-756 77.

Prislista

Information om sjukresor

Resor till läkare, tandläkare, sjukgymnast,
distriktsköterska, provtagningar och övriga
verksamheter som tillhör Region Norrbotten
är sjukresor. Information om sjukresor kan du
få på tel: 020-96 00 96.
RKM:s handläggare för färdtjänst
Tel. 0926-752 77, Måndag - Fredag 10-12
e-post: fardtjanst@rkmbd.se

Tabellen gäller prisnivå per 2018-01-01 .
*Barn under 7 år åker gratis och barn/ungdom mellan 7-19 betalar halv egenavgift.
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Mer information får du hos RKM eller Länstrafikens
kundservice där du även beställer din resa.

