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Bestämmelser avseende färdtjänst för funktionshindrade.
Den som är beviljad färdtjänst och är bosatt i Gullspångs kommun har rättighet att använda
färdtjänsten som är ett komplement till lokaltrafiken.
Reslängd
Längsta färdväg är 60 km vid enkel resa. Färd från hemmet till annan uppehållsplats inom
kommunen och åter räknas som två enkelresor.
Resa för besök till anhöriga och närstående, som vistas på sjukhus i länet får företagas även
om färdvägen överstiger 60 km.
Tid för resor
Tiden för färdtjänstresor är begränsad till klockan 06.00 – 21.00.
Arbets- och utbildningsresor
Den som blivit beviljad färdtjänst och som behöver resa till och från arbete eller utbildning,
kan beviljas resor för detta ändamål. Sådan resa avser endast färd till och från arbetsplats
lämpligaste färdväg.
Färdtjänstresor
Antalet färdtjänstresor är obegränsade.
Färdavgift
Den som blivit beviljad färdtjänst erlägger avgift direkt till chauffören. Avgiften uppgår till
30 % av resekostnaden, dock lägst 30 kronor per enkelresa.
Beställning
Resa beställs hos närmaste taxistation inom Gullspångs kommun. Samma taxistation ska
användas vid återresa.
Färdtjänstresor kan beställas mellan klockan 06.00 – 21.00. Förbeställning av planerade resor
emotses tacksamt någon/några dagar innan resan.
Gullspångs Taxi: 0551 – 200 10
Gårdsjö Taxi: 0506 – 411 94
Vid behov av specialfordon hänvisas till Gullspångs Taxi.
Färdtjänstintyg
Utsänt färdtjänstintyg skall alltid medföras vid färdtjänstresor.
Ledsagare
Den som har beviljats ledsagare har också rätt att låta ledsagare följa med på resan utan extra
kostnad.
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Medpassagerare
Det är tillåtet att företaga resan i sällskap med annan person. Medresenären erlägger då
mellanskillnaden.
Fler färdtjänstberättigade
Om flera färdtjänstberättigade samåker skall samtliga uppvisa sina färdtjänstintyg.
Eget handikappfordon
Den som har ett handikappfordon är inte berättigad till färdtjänst. Tillstånd kan dock beviljas
för tid då fordonen ej kan användas.
Sjukresor
Sjukresor för eget bruk till och från sjukhus/vårdcentral får ej företas med färdtjänst.
Beställning av sjukresor görs till Samresor på telefon 020 – 919090.
Frågor angående färdtjänsten besvaras av färdtjänsthandläggaren på telefon 0551 – 36 000.
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