
Färdtjänst



Vad är Färdtjänst?
Färdtjänst är en del av den särskilda kollektivtrafiken. det innebär att 
den är ett komplement till kollektivtrafiken och att resorna samordnas 
med andra färdtjänstresenärer. Färdtjänst regleras av lag om färdtjänst 
(sFs 1997:736)

Vem kan Få Färdtjänst?
För att bli beviljad färdtjänsttillstånd ska du ha en funktionsned
sättning som är varaktig i minst tre månader och som medför 
 väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa 
med allmänna kommunikationer. du måste vara folkbokförd i 
Västerås kommun. 

ansökan 
ansökan görs skriftligt på särskild blankett. 

Bedömning 
när din ansökan kommer in registreras den. en handläggare tar 
kontakt med dig för att göra en utredning. Vid behov kan ett aktuellt  
läkarutlåtande begäras. Om du är under 18 år görs prövning i 
 förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning.  
Hög ålder i sig eller avsaknad av allmän kollektivtrafik utgör ingen 
grund till färdtjänst. när utredningen är klar får du ett skriftligt 
 besked hem till dig.



resOr
Färdtjänst gäller för resor inom Västerås kommun. Färdtjänst får inte 
användas till sjuk och behandlingsresor eller till resor som betalas 
av annan. sjukresor beställer du via Landstingets beställningscentral, 
telefon 02021 21 21.

medresenär
du får ta med dig en medresenär utan särskild prövning på resan. 

Ledsagare
du kan få ledsagare beviljad om du har ett stort hjälpbehov under  
resan.  du ska inte klara att resa med den service som normalt 
ges av trafikföretagen. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva 
resan  i  fordonet och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare reser 
 kostnadsfritt. 

aVgiFter
Färdtjänsttaxan beslutas av kommunfullmäktige. du betalar en 
 egenavgift. medresenären betalar samma avgift. Ledsagare reser 
kostnadsfritt. 

BLanketter
du beställer blankett till färdtjänst hos Västerås stads kontaktcenter 
på telefon 02139 00 00, måndagfredag klockan 07.3017.00. 
ansökningsblankett och mer information om färdtjänst finns på 
www.vasteras.se/stöd & omvårdnad
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Tekniska kontoret
Stadshuset, 721 87 Västerås
Kontaktcenter: 021-39 00 00

www.vasteras.se


