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Riktlinjer för resor till daglig 
verksamhet i Öckerö kommun 
Har beslut tagits av LSS handläggare i Öckerö kommun om att en brukare ska delta i en daglig 
verksamhet som kommunen bekostar ska hen ha rätt till färdtjänstresor till och från verksamheten. 
Dessa riktlinjer ska brukarna få information om inför ansökan om resorna. 

• Resorna söks hos färdtjänsthandläggaren i kommunen. 
 

• Färdtjänsthandläggaren handlägger beslut om resor till och från Daglig Verksamhet. 
 
 

• Resor till Daglig Verksamhet innebär 2 resor per dag 5 dagar i veckan (ej lördag och söndag). 
  

• Resorna görs från hemmet till Daglig Verksamhet och tillbaka. Som hemmet gäller bostaden. 
Två adresser om brukaren har två olika bostäder (ex. gruppbostad, egen bostad, 
kortidsvistelse)  
 

• Resorna görs efter beslut med Taxi eller Specialfordon. Samåkning sker. För en brukare som ej 
kan åka tillsammans med andra krävs ett särskilt beslut om ensamåkning.  
 
 

• Brukaren kan efter särskilt beslut åka med en ledsagare. Om särskilda skäl finns kan ett beslut 
förenas med villkor om att en ledsagare SKA medfölja tillståndshavaren under resan. 
 

• Då en assistent medföljer som ledsagare på resan till Daglig Verksamhet får assistenten själv 
ta sig tillbaka med allmänna kommunikationer. 
 
 

• Hjälpmedel som inte behövs under själva resan utan som brukaren behöver på resmålet får tas 
med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär. 
 

• Resor som görs av verksamheten under dagen bekostas av verksamheten. Verksamhetsresa. 
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• Ska brukaren göra en fritidsresa före eller efter Daglig Verksamhet görs denna resa som en 

färdtjänstresa med egenavgift. 
 

• Resor till Daglig Verksamhet gäller personer i åldern 18 till 65 år. I särskilda skäl till 67 år. 
 

• Ett beslut på tillstånd för resor till och från Daglig Verksamhet är giltigt som längst 2 år. 
 

• Brukaren betalar ingen egenavgift för resan utan faktureras i förskott motsvarande beloppet 
för ett periodkort. Juli månad är betalningsfri. Vilken summa kunden faktureras bestäms av i 
vilken kommun den Dagliga Verksamheten sker. ( I dag periodkort för Öckerö kommun eller 
periodkort Göteborg+) 
 
OBS! Detta kommer att ändras i och med att Västtrafik ändrar zoner. 2021-01-01 
 
 

 

 

 

 

 


