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Allmänt 

Färdtjänstresor är en stödform inom hemtjänsten. Bevil-

jande av färdtjänst grundar sig på socialvårdsförordning-

en. 

Färdtjänstresor är avsedda att användas för nödvändiga 

resor och fritidsresor i det dagliga livet. Exempelvis som 

besök till: 

  

 Butik 

 Apotek 

 Frisör 

 Teater 

 Bibliotek 

 m.m 

 

Riktlinjer för färdtjänst 
Då du ansöker om färdtjänst tas följande aspekter i 

beaktan: 
 Sökandes sociala situation. 

 Behöver hålla kontakt med andra. 

 Hushållet har ej tillgång till bil. 

 Färdtjänsten kan beviljas varaktigt eller för viss tid. 

 Vid beviljande av färdtjänst erlägger resenären 20 % 

av resekostnaden enl följande: 

     * Då ensamstående har nettoinkomster som är lägre  

        än 508,69 €/månad exklusive boendekostnader. 
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  * Då par har nettoinkomster som är lägre än   

          864,76€/månad exklusive bostadskostnader. 

 Vid beviljande av färdtjänst  erlägger resenären 50 % 

av resekostnaderna när inkomsterna är högre än 

ovanstående inkomstgränser. 

 Om det ingår barn i hushållet höjs inkomstgränsen 

med 

       335,73 € för barn under 10 år, 356,09 € för 10-16 

       årigt barn och 371,33 € för 17-årigt och äldre barn. 

 Vid fastställande av avgift beaktas inkomster enligt 

        avgiftsförordningen (FFS 912/92) samt barnbidrag 

        och räntor. 

 Om inget annat anges godkänns 174,20 €/månad i  

         boendekostnader för dem som bor i egnahemshus. 

 Inkomstgränserna justeras årligen enligt normberäk-

ning för utkomststöd. 

 Resenären beviljas högst 8 resor/månad. 

 Vid bedömning om färdtjänst skall beviljas eller inte, 

beaktas individens helhetssituation. 

 

Ansökan 

Ansökningsblankett fås från socialförvaltningen i Jomala 

eller från Jomalas hemsida  www.jomala.ax 

Socialförvaltningen kontaktar dig när ansökan inkommit. 

Vid behov görs ett hembesök och sedan fattas beslut en-

ligt fastställda kriterier. 
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Färdtjänstkortets betydelse och använd-

ning 

 Om du beviljats färdtjänst får du ett färdtjänstkort. 

 Kortet är personligt. Ta alltid kortet och legitimation 

med dig på resorna. 

 Kortet innehåller uppgifter om de resor du har rätt till 

och om eventuella tillägg. 

 Färdtjänstkortets information får ändras enbart av  

socialförvaltningens personal. 

 Meddela omedelbart till socialförvaltningens reception 

om färdtjänstkortet försvinner. 

 Kostnader för spärr av kort som missbrukats är 50 €. För 

nytt kort debiteras 12 €. 

 Dessa avgifter faktureras färdtjänsttagaren. 
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Att beställa och använda färdtjänst 

 

Du kan beställa resan genom att ringa något av de taxi-

bolag som samarbetar med  Jomala kommun om färd-

tjänsten. 

 

1. På baksidan av broschyren hittar du kontaktuppgifter 

till de taxiföretag som kör färdtjänst med Taxikortet 

PLUS. 

 

Vid beställning ska Du  ange: 

 Ditt namn och att det rör sig om en färdtjänstresa en-

ligt socialvårdsförordningen med Taxikortet PLUS. 

 Adressen från vilken du åker och dit du ska.  

 Om det behövs ledsagning av chauffören. 

 Om du reser med sällskap. 

 Om det kommer att göras uppehåll under resan. 

 Om eventuella hjälpmedel eller ledsagare ska med på 

resan. 

 Om det behövs rullstolslift. 

 
2. OBS! Färdtjänstkortet ges till chauffören innan färd-

tjänstresan börjar. 
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3. Taxichauffören drar kortet i läsaren och kontrollerar 

att  det finns reserätt. Efter resan drar chauffören 

kortet igen och du skriver under chaufförens kvitto. 

Du får ett eget kvitto. 

      Du får också veta hur många resor du har kvar. 

 

 

OBS! Med det nya kortet kan Du inte längre  

          spara resor från månad till månad. 
 

 

Övriga tillägg till färdtjänsten 
 

Av ditt kort och beslut framgår vilka tillägg du är beviljad. 

 

Ledsagare 

Beslut om ledsagarservice betyder att du får ha någon 

med dig på taxiresan. 

 

Om du har ledsagare med är det den personens upp-

gift att ledsaga dig.  
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Enkelresa 

En färdtjänstresa som ersätts är alltid en enkelresa, från  

avgångsadressen till destinationen. 

 

 Enkelresan ska alltid köras den kortaste vägen. 

 Under resan är det tillåtet med ett nödvändigt, mycket 

kort uppehåll (högst 5 min) till exempel för att posta 

ett brev. Längre avbrott avbryter enkelresan, och den 

fortsatta färden räknas som en ny resa. 

 Du ska meddela om uppehållet då du beställer resan. 

 Återresan hem eller till ett annat mål för ärenden är en 

ny färdtjänstresa. 
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Vid ersättning genom sjukförsäkring/

annan försäkring 

 
Färdtjänst ordnas inte för en person som får denna tjänst 

med stöd av någon annan lag, t.ex. sjukvårdsresor vilka  

ersätts av sjukförsäkringslagen. 

Det handlar ofta om taxiresor till hälsocentral, privatlä-

kare, Geriatriska kliniken (Gullåsen), sjukhus, tandläkare, 

terapier. 

 

 

Rätten att använda kortet upphör om: 

 Du flyttar från Jomala. 

 Beslutets giltighetstid upphört. 

 Resorna är förbrukade. 

 Om resorna missbrukas. 

 

Vid användning av färdtjänst bör givna instruktioner i 

denna informationsbroschyr efterföljas. Resor som  har 

gjorts mot  

Instruktionerna debiteras kortets innehavare 
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Kontaktuppgifter 

 

Handläggare av färdtjänstärenden 

Socialarbetare, Tel: 329145 

Telefontid: 09.00-10.00 

 

Distribution av färdtjänstkort 

Socialförvaltningens byråsekreterare, tel. 329138 

 

Postadress:   Pb 5, 22151 Jomala 

Besöksadress:  Kommunkansliet  i Jomala 

     Godbyvägen 448 
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Taxiföretag som tar emot Taxikortet PLUS: 

 
Barbros Taxi  Tel. 13000/0407295101   Taxi 

City Taxi   Tel. 22880     Taxi 

Din Taxi   Tel. 040097370    Taxi/för rullstol 

HammarlandsTaxi Tel. 36180/0400539792   Taxi/för 8 pers 

 Jomala Taxi  Tel. 16000     Taxi/för rullstol 

Lindero Ax Taxi  Tel. 32105/04573798977 

Lottas Taxi  Tel. 43671/04573613671  Taxi/för rullstol 

Mariehamns Taxi Tel.12414     Taxi/för rullstol 

Peges Taxi  Tel. 19500     Taxi/för rullstol 

Söderby Taxi  Tel.34362/04575267362 

Taxi 19500  Tel. 19500     Taxi/för rullstol 

V.I.P Taxi   Tel. 22000/ 0407002548  Taxi/för rullstol 

Ålands färdtjänst Tel. 19500     Taxi/för rullstol 

Ålands Taxi  Tel. 32000     Taxi/för rullstol 

Åsas Taxi   Tel. 32000     Taxi/för rullstol 

Öströms Taxi  Tel. 37649     Taxi/för rullstol 

 


