Färdtjänst

Färdtjänst – en form av kollektivtrafik
Färdtjänst är en kollektivtrafik för personer som på grund av sitt funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer.
Det innebär att du kan få åka tillsammans med andra färdtjänstresenärer som har ungefär samma resväg och att du inte alltid får åka
närmaste vägen till ditt resmål.
I Kävlinge kommun ansvarar sektor Omsorg för denna trafik. Färdtjänstresorna sköts av Taxi Trelleborg, som kommunen har avtal
med.

Resor ska förbeställas
Resor med taxi ska alltid förbeställas minst 1 timme i förväg på telefon
046-30 30 00 eller via mail på taxitrelleborg.bokning@gmail.com.
Resor mellan kl 22:00 och 06:00 på vardagar skall vara beställda senast kl
16:00 föregående dag.
Förbeställning ger Taxi Trelleborg möjlighet att samordna färdtjänstresorna. Samordningen innebär att två eller flera personer åker
tillsammans.

Restiden kan förlängas
Restiden kan vid samordning bli något förlängd. Det är därför bra om du
planerar in denna tidsrymd, när du beställer din resa. Uppehåll under
resan får göras med högst fem minuter. Vid längre uppehåll måste en ny
bil beställas.

50 km längsta sträckan
En färdtjänstresa får aldrig sträcka sig längre från hemmet än 50 km.

Resor utanför färdtjänstområdet
Kontakta Kontakt Kävlinge för mer information, eller gå in på vår hemsida:
www.kavlinge.se/Omsorg och hjälp/Resor, transporter, besök.

Obegränsat antal resor
Det finns inga begränsningar i antalet resor, om inte annat beslut fattats
utifrån Socialnämndens riktlinjer.

Ledsagare
Om du inte klarar av att sitta i fordonet utan stöd kan du beviljas
ledsagare. För ledsagare betalar du ingen avgift. En person som har
beviljats färdtjänst får inte vara ledsagare.
Skånetrafikens servicekort ger dig möjlighet att kostnadsfritt ta med en
ledsagare på resor med tåg och buss.

Medresenär
Du kan ta med dig upp till tre medresenärer. Medresenären betalar en
avgift och följer med under hela resan.

Behjälplighet – särskild service
Vissa färdtjänstberättigade är beviljade extra behjälplighet. Då är
taxichauffören skyldig att hämta och lämna från/till dörr på avreserespektive ankomstadress.
Sådana hjälpbehov måste du anmäla när du beställer resan. Ingen avgift
tas för denna tjänst.

Bagage
På en färdtjänstresa får du, förutom handikapphjälpmedel, maximalt ta
med dig bagage som motsvarar två kassar eller resväskor utan extra
kostnad.

Resa till sjukhus, vårdcentral, tandläkare
Du kan inte anlita den vanliga färdtjänsten för att åka till sjukhus, läkare,
vårdcentral, tandläkare, eller till en medicinsk provtagning (med undantag
av mammografi och gynekologisk undersökning). I dessa fall skall du
beställa en sjukresa hos Skånetrafiken, telefon: 0771-77 44 11.
Skälet till denna uppdelning av resor beror på att Region Skåne har
betalningsansvar för alla resor i samband med sjukvård.

Vad kostar resan?
Taxan för färdtjänst är fastställd av kommunfullmäktige i Kävlinge
kommun. Du betalar alltid minst 34 kronor för en färdtjänstresa. Åker du
ensam betalar du 30 procent av taxameterkostnaden.
Åker flera färdtjänstberättigade tillsammans betalas 35 procent av
taxameterpriset. Kostnaden fördelas på resenärerna.
Medresenärer, det vill säga personer som ej är ledsagare eller har
färdtjänstlegitimation, betalar alltid 30 procent av taxameterpriset.
Den färdtjänstberättigade betalar sedan 30 procent av den resterande
summan.
Två eller flera medresenärer betalar tillsammans halva taxameterpriset. Färdtjänstresenären betalar sedan 30 procent på återstående
summa.
För rullstol eller annat hjälpmedel betalas ingen avgift.
Färdtjänstresenärer med periodkort betalar ingen avgift till chauffören
för arbets- eller skolresor.
Kostnaden för resan betalas till chauffören, kontant eller med kort. Du
behöver inte betala dricks till chauffören. Du betalar inte heller någon
förbeställningsavgift på färdtjänstresor.
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