
 1(2) 
 
  
   
 
Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-19 Kf § 10  
 

 

Älvkarleby kommuns riktlinjer för färdtjänst  
 

Dessa riktlinjer gäller för den färdtjänst som ordnas av Älvkarleby kommun enligt lag om 

färdtjänst (SFS 1997:736). Riktlinjerna tydliggör de lokala villkoren för färdtjänsten och ska, 

tillsammans med färdtjänstlagens bestämmelser, vara vägledande vid den individuella 

tillståndsprövningen.  

 

1. Vad är färdtjänst? 

I färdtjänstlagen definieras färdtjänst som ”särskilt anordnade transporter för personer med 

funktionshinder”. Med en något bredare definition kan färdtjänst sägas vara en särskilt ordnad 

transportform som är tillgänglig för de personer som på grund av funktionshinder har 

väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den vanliga 

kollektivtrafiken.  

 

2. Vem har rätt till färdtjänst? 

För att beviljas färdtjänst krävs att den sökande är folkbokförd i Älvkarleby kommun. Vidare 

ska personen på grund av funktionshinder, som inte bara är tillfälligt, ha väsentliga 

svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med den vanliga kollektivtrafiken (7 § 

färdtjänstlagen). 
 

Om sökanden är under 18 år ska den individuella prövningen göras i förhållande till barn i 

motsvarande ålder utan funktionshinder (7 § färdtjänstlagen). Det innebär att om barnets 

svårigheter att på egen hand förflytta sig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken i 

huvudsak beror på den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden så är barnet inte 

berättigad till färdtjänst. Då har föräldrarna/vårdnadshavaren ansvar att hjälpa barnet med 

förflyttningen och resorna. Om däremot barnets svårigheter att själv förflytta sig/resa i 

huvudsak beror på funktionshinder, och inte ålder, så kan färdtjänst beviljas.  
 

För att ett funktionshinder inte ska bedömas som tillfälligt så måste det ha en förväntad 

varaktighet på mer än tre månader, räknat från den dag då ansökan om färdtjänst lämnats till 

kommunen. 

 

3. Ledsagare 

Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, ska tillståndet även 

gälla ledsagaren (8 § färdtjänstlagen). Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan 

och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren ska vara en för uppdraget lämplig person som 

har möjlighet att tillgodose de behov tillståndshavaren har för att kunna genomföra en resa. 

 

4. Tillståndets omfattning 

Tillstånd till färdtjänst meddelas antingen för viss tid eller tills vidare (9 § färdtjänstlagen). 
 

Den färdtjänstberättigade får normalt tillstånd att genomföra obegränsat antal resor dygnet 

runt inom Älvkarleby kommuns gränser och 30 kilometer utanför kommungränsen. I enskilda 

fall kan tillståndet begränsas att exempelvis gälla endast ett visst antal resor eller endast 

mellan bostad/resmål och hållplats för buss- och tågtrafik. 
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Tillstånd till färdtjänst i en annan kommun och utanför den normala färdtjänstzonen kan 

beviljas efter individuell behovsprövning.  
 

Färdtjänsttillståndet omfattar inte resor som av någon annan anledning bekostas av det  

allmänna (7 § färdtjänstlagen). Exempelvis skolskjutsar, sjukresor, resor i samband med 

arbetslivsinriktad rehabilitering och andra resor som anordnas inom ramen för kommunens, 

landstingets eller statens verksamheter. Tillståndet omfattar inte heller resor som anställda gör 

i tjänsten för offentliga eller privata arbetsgivares räkning.    

 

5. Specialfordon 

Den som utifrån sitt funktionshinder inte klarar av att åka med vanlig personbil (taxibil), kan 

få färdtjänst med specialfordon. Behov av vissa hjälpmedel enbart på resmålet, men inte under 

själva resan, ger inte rätt till specialfordon. 

 

6. Service i samband med resan 

Utöver transporten från en adress till en annan ingår normal taxiservice i färdtjänstresan. Det 

kan innebära att föraren utifrån behov hjälper resenären in och ur fordonet samt till och från 

ytterdörr eller motsvarande, lyfter in/ur handbagage och eventuella hjälpmedel i 

bagageutrymmet och ser till att säkerhetsbältet blir fastspänt.   

 

7. Beställning, resväg och samåkning 

Beställning av färdtjänstresa ska göras i god tid, minst 60 minuter i förväg. Färdtjänst-

utföraren har rätt att i samband med beställningen senarelägga eller tidigarelägga den önskade 

avresetiden med högst 30 minuter.  
 

Resenären har inte rätt att göra uppehåll eller andra avvikelser under resan mellan start- och 

målpunkt för att exempelvis uträtta ärenden. Ny resa får i så fall beställas. Undantag gäller för 

kortare besök på kyrkogården.  
 

Samordning av färdtjänstresor sker där det är möjligt. Det innebär att resenären kan få samåka 

med annan resenär hela eller delar av sträckan. I särskilda fall, då funktionshindret anses 

omöjliggöra samåkning med andra resenärer, kan rätt till ensamåkning beviljas. 

 

8. Medresenärer 

Den färdtjänstberättigade har rätt att i mån av plats ta med sig maximalt tre medresenärer. 

Medresenärer kan exempelvis vara egna barn, annan anhörig eller bekant. Medresenärerna ska 

gå på och stiga av på samma adress som den färdtjänstberättigade.  

 

9. Avgifter 

Avgift för färdtjänstberättigad och medresenär tas ut enligt den av kommunfullmäktige 

beslutade taxan för färdtjänst.   
 

För medresenär under 12 år och för ledsagare tas ingen avgift ut. (Notering: 12-årsgränsen 

motsvarar UL:s helgtaxa)  
 

Förälder till barn med färdtjänst räknas som medresenär, oavsett barnets ålder. 

________________ 


