Taxa för färdtjänst

Gäller från 1 januari 2022

En anpassad kollektivtrafik
Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik. Precis som i
den övriga kollektivtrafiken åker du tillsammans med andra
resenärer, men resorna sker i anpassade personbilar eller
specialfordon. Samåkning innebär att resan kan ta dubbelt så
lång tid som en resa med eget fordon direkt från en plats till en
annan.

Färdtjänstresor är resor till exempelvis affär, frisör, vänner. Färdtjänst
gäller inte för resor som bekostas enligt annan lag eller förordning,
exempelvis skolskjuts och sjukresa.
Färdtjänstområde

Kungsbackas färdtjänstområde delas in i tre zoner:
Zon 1: Kungsbacka stad. Se karta på sista sidan.
Zon 2: Utanför Kungsbacka stad men inom kommunen.
Zon 3: Göteborgs, Mölndals, Härrydas, Marks och Varbergs kommun.
För resor utanför färdtjänstområdet gäller riksfärdtjänst.
Taxa

Taxan är den aktuella kollektivtrafikens taxa med 25 procents tillägg.
Nattaxa är ordinarie taxa plus 25 kr.
Natt kl 00.15-03.59

Dag

Vuxen

2 zoner

42 kr
56 kr

Ungdom
tom 19 år
32 kr
42 kr

3 zoner

95 kr

72 kr

1 zon

Vuxen
68 kr
82 kr
121 kr

Ungdom
tom 19 år
57 kr
68 kr
97 kr

Färdtjänstresor betalas mot faktura. I början av varje månad får du en
faktura som avser det antal resor du gjort under föregående månad samt
kostnaden för eventuella medresenärer.

Medresenär och egna barn

Som färdtjänstberättigad får du lov att ta med en medresenär som
betalar egenavgift för vuxen eller ungdom enligt samma taxa som du.
Medresenären och du påbörjar och avslutar resan tillsammans. Förutom
en medresenär får du ta med egna barn under 12 år. Är dina barn under
7 år åker de med gratis. Hemtjänstpersonal eller personlig assistent med
följer gratis. Vill du ta med medresenär meddelar du detta till beställ
ningscentralen när du beställer resan.
Ledsagare

Ledsagare kan beviljas om du behöver hjälp under själva resan, inte
endast till och från bil eller på själva resmålet. Behovet av ledsagare ska
kunna styrkas med ett läkarutlåtande. Ledsagare medföljer
kostnadsfritt.
Beställning av färdtjänstresa

Beställningscentralen tel. 0771-900 500, onlinebokning:
hallandstrafiken.se/fardtjanst eller mobilappen "Hallandstrafiken
Serviceresan".
Frågor om innehållet på fakturan

Telefon 0771-750 600 eller e-post ftjfaktura@hlt.se
Frågor om betalning eller autogiro

Visma Collector, telefon 0771-232 400
Synpunkter och klagomål på resan

Telefon 0774- 411 000 eller e-post: kundtjanst.kungsbacka@samres.se
Frågor om reglerna kring färdtjänst

Kommunens färdtjänstenhet telefon 0300-83 84 20, tisdagar och
torsdagar klockan 10.00-12.00.

