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Färdtjänsttaxa
Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med taxi och specialfordon
Avgifterna är zonindelade. Zonerna är beräknade på ungefärligt avstånd i systemet, vilket
innebär att avståndsmätningen mellan två adresser inte alltid är exakta.

Zon
1 mindre än 6 km

Egenavgift/enkelresa
46 kronor

2 ca 6 km - 11 km

56 kronor

3 ca 11 km – kommungränsen

66 kronor

Vid resa över 30 km tillkommer 30 kr per påbörjad mil om resan går in i annan kommun. Denna
avgift uttas efter tre mils resa.
Färdtjänstberättigad som har tillstånd till ledsagare har rätt att ha ledsagaren med kostnadsfritt
vid resa med taxi och specialfordon.
Medresenär betalar enligt gällande egenavgift.

Månadskort för arbetsresor för personer med funktionsnedsättning
Personer med funktionsnedsättning och som inte på annat sätt kan ta sig till arbete äger rätt att
köpa månadskort för arbetsresor mellan bostad och arbetsplats/daglig verksamhet respektive
för studieresor mellan bostad och gymnasieskolan. För resenär med sådant månadskort
uttages ingen egenavgift för resan.

Månadskort

Kostnad
Enligt länstrafikens gällande taxa

Resor till dagverksamhet och dagrehabilitering
Personer med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av träning och som inte på annat sätt
kan ta sig till verksamheten äger rätt att köpa månadskort för resor mellan bostad och till
dagverksamhet/dagrehabilitering.

Resor dagverksamhet/dagrehabilitering

Avgift
400 kronor per månad eller 100 kronor
per vecka vid kortvariga behov
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