ANSÖKAN OM LEDSAGARE
I FÄRDTJÄNST
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Vid frågor kontakta:
Telefon: 0243-625 80
E-post: fardtjansten@regiondalarna.se

Ansökan skickas till:
Färdtjänsten Dalarna
Box 871
781 28 Borlänge

Ledsagare

Medresenär

Du som behöver hjälp i fordonet
under själva resan kan ansöka om
tillstånd för ledsagare. Behovet av
ledsagare syftar endast till att vara knutet
till själva resan och inte till t.ex. vistelsen
vid resmålet. Sökanden ska alltså inte
klara av att resa på egen hand med den
service som ges av transportören enligt
avtalet för att rätt till ledsagare ska
föreligga. Vid svårigheter med t.ex. att
komma i och ur fordonet ska föraren
vid behov vara behjälplig. Föraren ska
även vid behov hjälpa till med
säkerhetsbälte, normalt handbagage och
förflyttningshjälpmedel.

Du har rätt att ta med en medresenär på
färdtjänstresan, vilket måste uppges vid
beställningen. Medresenären måste stiga på
och av på samma plats som du. Vuxen
medresenär betalar samma avgift som den
färdtjänstberättigade.

Beslutet om ledsagare måste framgå i
ditt färdtjänsttillstånd. Ledsagare betalar
ingen egenavgift och reser alltid samma
sträcka som du. Du måste själv ordna
ledsagare. Ledsagaren ska kunna
tillgodose de behov färdtjänstresenären
har för att kunna genomföra resan. Barn
under sju år som har rätt till färdtjänst
ska alltid ha en vuxen person som
ledsagare vid resa.

Särskild service

Att du har rätt till extra hjälp under resan
måste framgå i ditt färdtjänsttillstånd. Extra
hjälp innebär till exempel att föraren ska följa
dig till och från bostaden, samt vid byte till
tåg och buss.
Du måste själv säga till om extra hjälp när du
bokar din resa. Medresenärer får inte begära
extra service av föraren.
Medicinskt utlåtande

Om utredningen om ledsagare behöver
kompletteras med medicinskt utlåtande ber din
handläggare dig att kontakta vården. Blankett
tillhandahåller vi i dessa fall. Blanketten finns
även på hemsidan.

Lag om färdtjänst

§ 8 – Om den som söker tillstånd till färdtjänst
behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet
även gälla ledsagaren. Rätten till ledsagare prövas
individuellt och hjälpbehovet ska vara knutet till
själva resan och inte resmålet.
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