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GEMENSAMMA FÄRDTJÄNSTREGLER FÖR 

KOMMUNERNA I KRONOBERGS LÄN 

1 Vad är färdtjänst? 

I lagen om färdtjänst (Lag (1997:736) och uppdaterad t.o.m. SFS 2010:1068) definieras färdtjänst 

enligt följande: 

 

6 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. 

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om kommunens 

uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna 

myndighet (tillståndsgivaren). Lag (2010:1068). 

 

7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast 

är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 

kommunikationsmedel. Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 

motsvarande ålder utan funktionshinder. 

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Lag 

(2006:1114). 

 

8 § Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet gälla 

även ledsagaren. 

 

9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd får i skälig omfattning 

förenas med föreskrifter om 

1. vilket färdsätt som får användas, 

2. inom vilket område resor får göras, och 

3. hur många resor tillståndet omfattar. 

 

Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om 

det finns synnerliga skäl.  Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. 

Lag (2006:1114). 

2 Regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar 

Serviceresors uppgift i färdtjänsten är att samordna resorna med andra likartade resor, främst 

färdtjänst och sjukresor, samt att i största möjliga mån tillsammans med Länstrafiken anpassa den 

befintliga kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. 
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3 Tillståndsnivåer 

Färdtjänst beviljas i två nivåer med utgångspunkt från resenärens förutsättningar Ledsagare kan 

förekomma i alla nivåer. Kommunen/regionförbundet beslutar om tillstånd till ledsagare.  

• Kan ej resa med traditionell kollektivtrafik  
• Kan enbart resa med specialfordon eller liggande transport. 

4 Egen bil 

Den som har egen bil kan få färdtjänst om det finns särskilda skäl till det. 

5 Beställning av resor  

Alla resor beställs genom Serviceresor. Resorna beställs på telefon 0775 – 77 77 00. Resor som 

förbeställs senast kl. 17.00 dagen innan har en lägre egenavgift, se tabell 1 i taxedelen.  

 

Vid beställning av färdtjänstresa, anges önskad ankomsttid. Serviceresor beslutar sedan om lämplig tid 

för hämtning. Färdtjänstresor måste alltid beställas minst 1 timme i förväg. Resor på julafton skall 

beställas senast den 15 december eller närmaste vardag före, se annonser i dagspress. 

 

Ange alltid aktuellt telefonnummer vid beställningen så att Serviceresor eller chauffören kan meddela 

eventuella förändringar i så god tid som möjligt. 

Av- och ombokningar av beställda resor kan ske dygnet runt.  Resor kan genomföras vid alla tider på 

dygnet.  

 

För resor som utförs mellan 24.00 – 06.00 utgår ett särskilt nattillägg på som betalas av varje resenär. 

6 Egenavgift/biljettpris  

Avgiften för resan framgår av gällande taxa för färdtjänst. Zonsystemet som används är detsamma som 

i kollektivtrafiken.   

7 Väntetid och samordning 

En beställd resa ska genomföras vid den överenskomna tidpunkten. Beställningsmottagaren avgör 

tiden för hämtning med utgångspunkt från önskad ankomsttid till resans mål. 

Resenären ska vara beredd på att tidpunkten för avresan måste anpassas efter andra resor. I de fall 

resenären har en tid att passa skall detta anges vid beställningen. 

 

8 Avbrott under resan  

 Avbrott under resan är ej tillåtet, såvida inte särskilt tillstånd förekommer. 
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9 Periodkort  

För de som behöver resa till arbete, studier eller dylikt finns, efter särskilt beslut enligt respektive 

kommuns rutiner, möjlighet att resa med periodkort. Periodkortet gäller endast mellan angivna 

adresser och max 2 resor per dag. 

 

Eventuell tidsändring av resan måste göras senast kl. 17.00 dagen före resdagen. Därefter gäller 

normal färdtjänsttaxa.  

Ändring av tider görs mellan 13 – 15 vardagar på telefon n 0470 – 79 48 10 

10 Resornas längd 

Resans längd får uppgå till högst 7 zoner både inom och utanför Kronobergs län (se zonkartan), men 

alltid inom den egna kommunen eller till Alvesta resecentrum, Växjö resecentrum eller Smaland 

Airport. Den egna bostaden är utgångspunkten för resor till eller inom annan kommun. 

11 Resa i annan kommun 

Vid vistelse i annan kommun tillämpas den besökande kommunens färdtjänstregler. För att kunna 

resa krävs särskilda kreditbevis som tillhandahålls av hemkommunen eller motsvarande. Kreditbeviset 

kan gälla för ett begränsat antal resor.  

Utanför sju zonsgränsen men inom de samverkande kommunerna kan färdtjänstberättigade företa 

anslutningsresor (en zon) till kollektivtrafiken. 

12 Resor som regleras i annan lag eller förordning  

Färdtjänsttillståndet gäller inte för sådana resor som bekostas av det allmänna enligt annan lag eller 

förordning. Härmed avses:  

Sjukresor enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning – sjukreselagen 

Skolskjuts till grund- och särskola enligt 4 kap. 7 § skollagen (1985:1100) 

Resor till och från vissa skolor enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade 

elever i gymnasieskolan  

Resor för personer i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1991:1321) om 

rehabiliteringsersättning (omtryckt 1993:981) 

13 Service och särskild hjälp 

Chauffören hjälper resenären in och ut ur fordonet och in/ut genom dörr i markplan. För resenärer 

som behöver särskild hjälp skall detta framgå av färdtjänsttillstånd. Med särskild hjälp avses t.ex. in i 

bostaden med varukassar. 
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14 Förflyttning i trappor – bärhjälp och trappklättrare  

Behov av bärhjälp eller trappklättrare, för att förflytta resenären skall framgå av färdtjänsttillståndet 

och är en del av färdtjänstresan. 

 

All bärning i rullstol upphör av säkerhetsskäl.  

All bärhjälp i trapphus kommer att utföras med hjälp av trappklättrare. Om trappan är utformad så att 

trappklättraren inte fungerar kan bärning ske i bärstol som färdtjänsten tillhandahåller. Detta kan ske 

på hemadressen i högst 6 månader efter att eventuell rehabilitering är avslutad.  Om resenären under 

tiden söker bostadsanpassning hos kommunen, eller söker annan anpassad bostad fortsätter 

trappklättrare/bärhjälp i bärstol till dess att bostadsanpassning eller ny bostad erhållits. 

Ingen trappklättrare/bärhjälp i bärstol sker utomhus. För yttertrappor rekommenderas resenären att 

införskaffa ramp eller skenor. 

 

Ovanstående gäller för hemadressen. 

15 Ledsagare 

Om den som söker tillstånd för färdtjänst behöver hjälp under resan för att kunna genomföra resorna, 

skall tillståndet gälla även ledsagaren. Ledsagare medföljer gratis.  

 

Tillstånd till ledsagare skall framgå av den färdtjänstberättigades tillstånd. En färdtjänstberättigad kan 

inte vara ledsagare åt en annan färdtjänstberättigad.  

Anställd personal eller från intresse-/frivilligorganisation och som är i tjänst kan alltid följa med som 

ledsagare. De benämns då som tillfällig ledsagare. Det är tillåtet att resenären har med sig högst två 

tillfälliga ledsagare.  

Färdtjänstberättigade har rätt till ledsagning inom kollektivtrafiken, byte mellan bussar och 

Länstrafikens tåg. 

16 Medföljande medresenär 

En färdtjänstberättigad har rätt att ha med sig en vuxen resenär/eller egna barn under 18 år. 

Medföljande betalar (samma) egenavgift (som färdtjänstresenären) enligt färdtjänsttaxan. Vid 

beställningen av resan måste det anges att resan även avser en medresenär.  

17 Bagage/hjälpmedel  

Normalt bagage och varor inhandlade för personligt bruk får medtas liksom resenärens normala rese-

hjälpmedel för att genomföra resan. Med normalt bagage menas vad man normalt klarar av att bära 

som frisk person eller max 20 kg.  

18  Djur som hjälpmedel 

Ledarhund samt signal- och servicehund medföljer utan avgift.  
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19 Överklaga beslut 

Enligt Lag om färdtjänst får alla beslut enligt § 6-10 och § 12 överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Information lämnas i samband med att man får sitt beslut. 

20 Tillfällig färdtjänst  

Tillfällig färdtjänst kan erhållas om funktionshindret bedöms vara i mer än 3 månader. 

21 Resegaranti  

Om färdtjänstresenären försenas till ankomstplatsen med mer än 20 minuter omfattas resan av 

Serviceresor resegaranti, under förutsättning att förseningen inte förorsakats av händelser som ligger 

utanför Serviceresors kontroll (force majeure). Med force majure avses olyckor, extrema 

väderförhållande (klass 2 eller 3 varningar från SMHI), naturkatastrofer, strejk eller andra 

samhällshändelser som ligger utanför Serviceresors kontroll. Resenären kompenseras med att 

egenavgift ej betalas vid nästa resa. 
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