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Färdtjänst jämte ledsagarservice enligt Lagen om stöd på
grund av handikapp (handikappservicelagen).
Allmänt
Färdtjänst jämte ledsagarservice för gravt handikappade regleras i lagen och
förordningen om service och stöd av handikapp. Lagens syfte är att främja de
handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga
medlemmar i samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som
handikappet medför.
Genom färdtjänsten och ledsagarservicen förbättras de gravt handikappades ställning
och möjligheter att engagera sig. De handikappade kan ersättas för de extra
kostnaderna för transporterna och ledsagaren. De handikappade ges möjlighet att röra
sig på egen hand med ändamålsenliga fordon och vid behov med en ledsagare.
Kommunen har en särskild skyldighet att ordna färdtjänst jämte ledsagarservice för
gravt handikappade Handikappet/funktionshindret kan vara av kort- eller långvarig eller
av bestående karaktär och det kan vara av fysisk eller psykisk karaktär.
I handikapplagstiftningens färdtjänst finns ingen inkomstprövning eller åldersgräns.
Färdtjänst jämte ledsagarservice enligt handikappservicelagen beviljas för resor som
gravt handikappade behöver för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i
samhällelig verksamhet, rekreation eller andra resor som hör till det dagliga livet

Grunder för beviljande
En förutsättning för att beviljas färdtjänst jämte ledsagarservice enligt
handikappservicelagen är gravt handikappade som har särskilda svårigheter att röra
sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita
kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora hinder

Principer


Färdtjänst beviljas gravt handikappade för studie - och arbetsresorenligt det
verkliga behovet och därutöver minst 18 enkelresor per månad för andra
resor som hör till det dagliga livet



Den egna andelen av resekostnaden motsvarar landskapsregeringens
fastställda taxa för linjetrafik på Åland



Färdtjänstresor gäller för hela Åland



Färdtjänstbiljetten är personlig. Ingen annan får åka med i taxin förutom de
färdtjänstmottagare som är beviljade ledsagare.
En ledsagare medför ingen extra kostnad.



Kommunen betalar inte för väntetid.



För dem som är berättigad till specialbil uppbärs ingen extra kostnad



Kommunen ersätter inte resor som görs för läkarbesök, fysioterapi, laboratorie- och
röntgenundersökningar samt utprovning av hjälpmedel. Dessa resor ersätts av
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Folkpensionsanstalten.

Ansökan om färdtjänst


Ansökan kan göras skriftligen eller muntligen till socialkansliet i Lemland.



Vid behov begärs läkarutlåtande som stöd för bedömningen



Socialarbetaren gör ett hembesök och en utredning gällande behovet av
färdtjänst gemensamt med den sökande. Socialarbetaren fattar beslut om
färdtjänsten och om behov av ledsagare föreligger med stöd av
handikappservicelagen.



Den som beviljas färdtjänst erhåller ett personligt färdtjänstkort samt
färdtjänstkvitton.
Färdtjänstkortet skall finnas tillgänglig vid resor och uppvisas vid förfrågan



För de som beviljas ledsagare erhålls ett ledsagarbevis som skall finnas
tillgänglig vid resor och uppvisas vid förfrågan

Kontaktperson
Socialarbetaren på socialkansliet handlägger färdtjänstfrågor, tel. 349 440 kl. 8.30 11.00
Nya färdtjänstkvitton fås från socialkansliet i Lemland på tel. 349 440.
Kansliet är öppet mån-fre. kl. 8-15.
Mer info finns på kommunens hemsida; www.lemland.ax

Socialnämnden i Lemland
Kommunrundan 7
AX-22 610 Lemland
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Trevlig resa!
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