Vad är en färdtjänstresa?
Färdtjänst använder du när du vill hälsa på vänner, göra
inköp, besöka frisören, teater-/biobesök med mera.

Har du ett färdtjänsttillstånd och behöver färdtjänst för
att kunna ta dig till och från arbete, gymnasium (ej sär
gymnasium) eller daglig verksamhet ansöker du om det
ta på en särskild blankett som du hittar på kommunens
webbplats: www.kungsbacka.se/fardtjanst (under rubri
ken Tjänster och blanketter).
Vad är inte en färdtjänstresa?
Ditt färdtjänsttillstånd gäller inte för resor till läkare,
tandläkare, sjukgym nast, rehabiliteringsinsatser eller ut
provning av hjälpmedel. För sådana resor kontaktar du
Resam tel 0771-91 oo 90.

Färdtjänsttillstånd gäller inte heller för resor till och från
grundskola, särskola och särgymnasium. Det är skolskjuts
som du ansöker om hos skolan.
Hur långt kan jag åka på mitt färdtjänsttill
stånd?
Kungsbackas färdtjänstområde delas in i tre zoner och du
kan resa inom och mellan dessa zoner med ditt vanliga
färdtjänsttillstånd. Se karta på sid 15.
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Vill du resa utanför dessa tre zoner kan du ansöka om
riksfärdtjänst. Ansökningsblankett finns på kommunens
webbplats: www.kungsbacka.se/fardtjanst (under rubri
ken Tjänster och blanketter).
Vilken hjälp kan jag få av chauffören?
I chaufförens arbetsuppgifter ingår en viss reseservice.
I reseservicen ingår:
• assistans till och från portentre eller fastighetsgräns samt i och ur bilen
• i och urlastning av ett nödvändigt hjälpmedel
• bärhjälp med två kassar eller en resväska mellan
bil och portentre/fastighetsgräns
• hjälp med säkerhetsbältet
• trappklättrare, för dig som är rullstolsburen och
inte har tillgång till hiss

Observera att trappklättrare inte finns i alla bilar. Trapp
klättrare kan inte heller användas i alla typer av trappor.
Kontrollera därför med färdtjänstenheten om vilka
villkor som gäller, i god tid innan du beställer resan.
Tillstånd för trappklättring gäller under begränsad tid.
Hjälp enligt reseservicen bokas hos beställningscentralen
på samma gång som du beställer resan.
Får jag ta med någon på resan?
Som färdtjänstresenär har du möjlighet att ta med en per
son som resesällskap. Detta kallas för medresenär och
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För att få ta med en ledsagare behöver du först ansöka om
detta på en särskild blankett. Behovet av ledsagare ska
också styrkas med läkarutlåtande eller intyg från
sakkunnig inom aktuellt område. Psykisk
funktionsnedsättning ska styrkas av legitimerad psykolog.
Intyget skickar du in tillsammans med ansökan till
kommunens färdtjänst enhet . Adressen hit t ar du på
ansökningsblanketten. Blanketter för ansökan och
läkarut låt ande hittar du på kommunens webbplats:
www.kungsbacka.se/fardtjanst (under rubriken
Tjänster och blanketter).
Beviljas du ledsagare åker denne med kostnadsfritt.
Vilka hjälpmedel får jag ta med?
Du får ta med ett hjälpmedel som du behöver för att kun
na genomföra resan. På samma gång som du beställer re
san meddelar du vilken t yp av hjälpmedel du behöver ta
med, till exempel hopfällbar rullator eller hopfällbar rull
stol. Har du beviljats rullstolsbuss på ditt beslut innebär
detta att du reser sittandes i din rullstol. Hjälpmedel som
du endast behöver på resmålet berättigar inte till en annan
fordonstyp än den som du fått beviljad enligt ditt beslut.
Hur mycket bagage får jag ta med?
Du får ta med dig max två kassar, typ matvarukassar, el
ler en resväska.
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Du kan beställa din resa dygnet runt via

• Beställningscentralen, tel. 0771-900 500
• www.hallandstrafiken.se/fardtjanst
• Hallandstrafikens app för serviceresor

Vilken information behövs när jag beställer?

Ange namn och personnummer samt vilken adress du vill
resa från och adressen du vill resa till. Glöm inte att ange
om du har en tid att passa! Du behöver också meddela
om du behöver hjälp av chauffören till och från bilen eller
annan hjälp, som kan lämnas enligt den reseservice som
1ngar.
•

0

Eftersom resorna samplaneras behöver du av utrymmes
skäl också ange om du tar med:
• hjälpmedel och vilken typ av hjälpmedel, till exempel
rollator eller rullstol; hopfällbar eller inte
• ledsagare, personal eller en medresenär
• ledarhund
• sällskapsdjur (ska förvaras i bur eller väska)
Om du tar med en hemtjänstpersonal eller personlig as
sistent är det viktigt att du meddelar beställningscentra
len att du vill boka en så kallad assistentresa.
Tänk på att det är många färdtjänstresenärer som ringer
och beställer sina resor hos beställningscentralen. Det
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lämna till Samres kundtjänst, tel 0774-41 10 oo eller via
kundtjanst.kungsbacka@samres.se.
Det är Samres som utreder dina klagomål och om du har
rätt till kompensation enligt resegarantin.
Hur och när kan jag avboka en beställd resa?

För att inte drabbas av onödiga kostnader för en resa som
du inte kommer att göra måste du avboka resan senast en
timma före bekräftad avresetid.
Avbokningen gör du via beställningscentr alen, tel
0771-900 500 via www.hallandstrafiken.se eller appen.
Vad kostar resan?

Du betalar en egenavgift som fastställs var je år av kom
munfullmäktige. Egenavgiften och hur den beräknas
presenteras i bifogad broschyr Taxa för färdtjänst. Taxan
hittar du på kommunens webbplats www.kungsbacka.
s e/fardtjans t. Den kan också beställas från kommunens
kundcenter Kungsbacka direkt tel 0300-83 40 oo.
Hur och när betalar jag resan?

Du betalar dina färdtjänstresor mot faktur a. I början av
varje månad får du en faktura som avser de resor du gjort
under för egående månad och kostnaden för eventuella
medresenärer. Vill du att din medresenär betalar sin egen
r esa får du själv ta betalt av denne. Har du inte rest alls
någon månad får du inte heller någon faktura.
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Frågor på fakturan?
Fråg or om innehållet på fakturan besvaras av Hallands
trafiken via tel 0771-750 600 eller via
www.hallandstrafiken.se

Fråg or om betalning eller autog iro besvaras av Visma
Collector, tel 0771-232 400.
Observera att färdtjänstutredarna på kommunens färd
tjänstenhet inte har tillgång till fakturorna och kan därför
inte besvara frågor som rör fakturan.
Vad gör jag när mitt tillstånd upphör att gälla?
Behöver du fortsatt färdtjänsttillstånd efter det att nuva
rande tillstånd upphör att gälla måste du ansöka på nytt,
minst en månad innan sista g iltig hetsdag . Glöm inte att
bifoga ett nytt läkarutlåtande.

Blanketter för ansökan och läkarutlåtande hittar du på
kommunens webbplats: www.kungsbacka.se/fardtjanst
(under rubriken Tjänster och blanketter).
Frågor om handläggning av ansökan?
Har du frågor om ansökan, färdtjänsttillstånd, beslut, re
gelverk eller andra frågor som rör själva handläggningen
är du alltid välkommen att kontakta kommunens
färdtjänstenhet tel. 0300-83 84 20, tisdag och torsdag
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kl 1o-12. Allmänna frågor om färdtjänst kan du e-posta
teknik.fardtjanst@kungsbacka.se. Har du frågor som
rör en specifik person vill vi att du lämnar ett
telefonnummer som vi kan nå dig på då vi inte besvarar
personfrågor via e-post på grund av sekretess.
Var hittar jag blanketter?
Ansökan och andra blanketter för färdtjänst hittar du på
kommunens webbplats www.kungsbacka.se/fardtjanst.
Du kan också beställa blanketter från kommunens
kundcenter Kungsbacka direkt, tel 0300-83 40 oo.

Viktiga telefonnummer
• Beställning av färdtjänstresa: tel 0771-900 500
• Anmälan om försenad bil: tel 0771-900 500
• Avbokning av resa: tel 0771-900 500
• Synpunkter eller klagomål på resan: tel 0774-4110 oo
• Fakturafrågor: tel 0771-750 600
• Frågor om betalning eller autogiro: tel 0771-232 400
• Frågor om reglerna kring färdtjänst: tel 0300-83 84 20
• Bokning av sjukresa görs hos Resam: tel 0771-910 090
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