
































Färdtjänst i Kungälvs 
kommun
Reviderad 2022-02-22



Rätt till färdtjänst
 
Färdtjänst är ett komplement till allmänna kommunikationer såsom buss 
och tåg, som utförs med anpassat fordon
 
 
Du har rätt till färdtjänst om du är 
folkbokförd i Kungälvs kommun och 
som har en funktionsnedsättning som 
inte är tillfällig. 
 
För att ha rätt till färdtjänst ska du ha 
väsentliga svårigheter att förflytta dig 
på egen hand eller att färdas med 
allmänna kommunikationer. 
Funktionsnedsättningen ska bedömas 
kvarstå minst tre månader. 
 
Färdtjänsttillståndet omfattar inte 
sjukresor och behandlingsresor där 
kostnaden ersätts av Västra 
Götalandsregionen. 
 
Andra resor som bekostas av det 
allmänna, till exempel 
Försäkringskassan eller 
försäkringsbolag, räknas inte som 
färdtjänstresor. 

 
 
Den som har beviljad färdtjänst i 
Kungälvs kommun får resa mellan och 
inom Kungälv och följande kommuner: 

 Ale 

 Göteborg 

 Mölndal 

 Partille 

 Lerum 

 Härryda 

 Stenungsund 

 Lilla Edet 

 Alingsås 

 Tjörn 

 Öckerö 

 Orust 

 Kungsbacka 

Om du får avslag på ansökan om 
färdtjänst kan du överklaga beslutet till 
Förvaltningsrätten genom 
förvaltningsbesvär.



Kostnad för resan

Ungdomstaxa
Barn och ungdomstaxa gäller från dagen 
då man fyller 7 år, till dagen man fyller 20 
år.

75 % av vuxentaxa

Nattaxa
Nattaxa gäller för resor som påbörjas 
mellan klockan 00:00 – 04:00.

Tillägg med 50% på taxa

Färdtjänsttaxa 2022

Resa Pris Vuxen Pris Ungdom

Inom Kungälvs kommun 67 50

Kungälv - Ale 80 61

Kungälv -Göteborg 134 101

Kungälv - Mölndal 134 101

Kungälv - Partille 134 101

Kungälv - Lerum 134 101

Kungälv - Härryda 134 101

Kungälv - Stenungsund 137 102

Kungälv - Lilla Edet 137 102

Kungälv - Alingsås 193 144

Kungälv - Tjörn 193 144

Kungälv - Öckerö 193 144

Kungälv - Orust 193 144

Kungälv - Kungsbacka 193 144

Färdtjänsttaxan uppdateras varje år, första helgfria måndagen i mars

Färdtjänsten i Kungälvs 
kommun samordnas via Samres 
beställningscentral. 

Det innebär att man vanligtvis 
samåker med andra på resan.

Färdtjänstresorna körs av 
taxibolag som upphandlas av 
Västtrafik.



Övriga villkor 
 
Medresenär 

Färdtjänstkunder har alltid rätt att ha 
med sig en medresenär på resan. 
Medresenären betalar samma taxa 
som färdtjänstkunden. Medresenären 
måste påbörja och avsluta resan 
tillsammans med färdtjänstkunden. 

 
Ledsagare 

Om du som färdtjänstkund beviljats 
ledsagare på resan får hen åka med 
gratis på resan. En ledsagare kan 
beviljas om du som kund behöver mer 
hjälp och service än det som föraren 
kan erbjuda under resan. 

 
Hjälpmedel och bagage 

Du får ta med rollator/rullstol eller 
annat hjälpmedel på färdtjänstresan 
om det är nödvändigt för resan. Du får 
ta med dig bagage upp till två 
matkassar eller en liten resväska. 

Om du måste åka sittande i rullstol 
ansvarar du för att rullstolen är 
anpassad (exempelvis med 
fästremmar) så att du kan resa med 
specialfordon. 

Ledarhund eller servicehund får följa 
med utan kostnad. Husdjur får inte 
följa med på resan. 

 
Betalning 

Betalning kan ske kontant eller med 
kort. Uppehåll under resan medges 
inte. 

 
Legitimation 

Vid resa ska du kunna visa upp giltig 
legitimation om föraren önskar det. 
Det utfärdas inget särskilt 
färdtjänsttillstånd. 

 
Omprövning 

Tillståndet är i regel tidsbegränsat och 
omprövas efter viss tid. 

Innan ditt färdtjänsttillstånd går ut 
kommer du att få en ny förenklad 
ansökan skickad till din postadress, 
den kan du fylla i om du önskar 
ansöka om förlängt färdtjänsttillstånd. 

Om ditt hälsotillstånd förändras under 
tiden du har färdtjänst och du behöver 
ha med dig exempelvis hjälpmedel på 
resan måste du själv kontakta 
färdtjänsthandläggaren för att vi ska 
kunna gå in och ändra i ditt 
kundtillstånd.

 
 

 
 



Bilbarnstol

Tillhandahålles av färdtjänstberättigad 
och ska vara av universalmodell.

Adressändring

Om du flyttar från Kungälvs kommun 
eller ändrar adress inom kommunen
ska färdtjänsthandläggaren meddelas.

Resa i annan kommun 

Kungälvs kommun svarar för 
kostnaden för färdtjänstresa vid 
tillfällig vistelse i annan kommun. 

Tillstånd för resor i andra kommuner 
utfärdas av färdtjänsthandläggaren.
Ta kontakt med handläggare senast 
två veckor före vistelsen.

Vistelsekommunens regler gäller. Vid 
vistelse på annan ort kan du få resor i 
en annan kommun i max 6 månader. 

Riksfärdtjänst

Enligt Lag om riksfärdtjänst 1997:735 
ska kommunen lämna ersättning för 
reskostnader för personer som till följd 
av ett stort och varaktigt 
funktionshinder måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt.

I första hand prövas om resan kan 
göras med allmänna kommunikationer 
som exempelvis tåg, buss eller flyg, 
tillsammans med ledsagare. I sista 
hand beviljas taxi eller specialfordon. 
Vi väljer det billigaste färdsättet som 
resenären klarar av.

Behöver resenären aktiv hjälp under 
resan kan ledsagare beviljas. 
Kostnaden för ledsagarens biljett 
ersätts i sådana fall av färdtjänsten.

Ansökan om riksfärdtjänst ska vara 
färdtjänsthandläggare tillhanda senast 
tre veckor före tänkt avresa.

Föraren hjälper dig med...

att komma till och från porten

att komma i och ur bilen

rollator, hopfällbar rullstol, samt bagage

bilbältet om du önskar det



Beställ eller avboka resa 

Boka och avboka via telefon

Beställ din resa tidigast 14 dagar 
före du ska resa och senast en 
timme innan du önskar resa. 
Återresa kan beställas samtidigt. 

Beställ resa på telefon: 

020-91 90 90 

Beställningscentralen är öppen för 
bokning av färdtjänstresor: 

 vardagar klockan 06:00 
– 22:00 

 helger klockan 08:00 – 
22:00.  

Du kan avboka resan dygnet 
runt på telefon: 020- 91 90 90. 
Avboka senast en timme innan 
du skulle ha åkt. 

Avresetiden som 
beställningscentralen ger dig 
kan förskjutas upp till 10 
minuter. 

Du förväntas vara klar att åka 
när färdtjänstfordonet kommer.  

Boka och avboka via app och 
webb 

Du kan boka och avboka färdtjänst 
själv via en app. Ladda hem 
appen från App Store eller Google 
Play. Appen heter ”Boka resa”. 

Du kan också boka eller avboka 
färdtjänst via webben på:  

www.vasttrafik.se/bokaresa 

 

Har du frågor om bokning av resa, kontakta Västtrafiks 
beställningscentral på: 020-91 90 90

 

När du beställer resa ska du uppge:

 Namn, personnummer och 
telefonnummer 

 Om resan är en färdtjänstresa eller 
en sjukresa 

 Vart du ska åka från, och vart du ska 
åka till 

 Hur dags du ska vara framme 

 Om du har medresenär eller 
ledsagare med dig 

 Om du har hjälpmedel med dig  



Ledsagarservice - för dig som behöver extra hjälp 

En ledsagare möter dig vid buss, spårvagn eller tåg som du kommer med, och 
följer dig till din anslutning för vidare resa.  

Beställning av Västtrafiks ledsagarservice görs på telefon 0771-91 90 90 
senast en timme före tänkt ledsagning. 

För mer information om ledsagarservice besök: 

www.vasttrafik.se/resa-med-oss/under-resan/ledsagning 

 
 
Kontaktinformation 
Färdtjänsthandläggare 

Christina Storm 

Telefon: 0303-23 96 54 

e-post: christina.storm@kungalv.se 

 

Ann-Sofie Carlberg 

Telefon: 0303-23 91 36 

e-post: ann-sofie.carlberg@kungalv.se



Beställ färdtjänstresa
Telefon 020 - 91 90 90

Beställ sjukresa
Telefon 020 - 91 90 90

Frågor om sjukresor
Sjukresekontoret 010 - 473 21 00

Lämna synpunkter på resan

Telefon: 020-91 90 00

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se



Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se
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Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Skicka blanketten till:

Kungälvs kommun / Trafik, gata, park
Stadshuset
442 81 Kungälv

Ansökan avser

Ansökan avser

Nytt tillstånd     Förnyelse av tidigare tillstånd, giltigt t o m 

Personuppgifter

Namn på sökanden (den rörelsehindrade) Personnummer

Gatuadress Telefon dagtid

Postnummer Ort

Ansökningsuppgifter

Har du körkort?

Ja           Nej

Avser du att själv köra fordonet

Ja           Nej

Eventuell kontaktperson Telefon kontaktperson

Ansökningsblanketten innehåller en blankett för ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad samt blankett för läkarintyg som ska bifogas till ansökan. 

Handläggningstiden är ca 4 veckor
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Beskriv dina svårigheter att förflytta dig. Uppge hur långt du kan förflytta dig med hjälpmedel samt utan 
hjälpmedel. 

Har du fått ekonomiskt bilstöd från Försäkringskassan?

Ja           Nej

Har du färdtjänst?

Ja           Nej

Försäkran

Jag ger mitt tillstånd till att handläggare vid behov får kontakta intygsskrivande läkare för 
kompletterande uppgifter. 

Plats för sökandens foto 
4x5 cm (passfoto)

Fotot bör vara högst 1 
år gammalt.

Sökandens namnteckning

_______________________________________________
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Information om personuppgiftsbehandling

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den 
registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. 

Avser behandlingen: Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personuppgiftsansvarig:

Kommunstyrelsen

Telefon: 0303 23 80 00 

Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:

Telefon: 0303 23 80 00

Epost: dataskyddsombud@kungalv.se

Ändamålet med behandling:

Utreda rätten till parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad. Uppgifterna kommer i 
tillämplig mån att vidarebehandlas för 
arkivändamål i enlighet med svensk 
arkivlagstiftning.

Rättslig grund för behandlingen:

Trafikförordning och Transportstyrelsens 
föreskrifter.

Mottagare av personuppgifter:

Seriline AB.

Alla uppgifter är sekretessskyddade. 

Lagringstid:

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 
reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan 
de gallras eller arkiveras. 

De registrerades rättigheter: 

Du som lämnar personuppgifter har rätt att 
begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, 
begära rättelse samt, i tillämpliga fall, 
radering. Den enskilde kan även begära 
begränsad behandling, samt har rätt att 
invända mot vissa behandlingar. Man har 
även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på 
datainspektionen.se

Information om hur man klagar till 
tillsynsmyndigheten:

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i 
ärenden gällande personuppgiftsbehandling. 
Har ni klagomål angående hur dina uppgifter 
hanterats kan ni vända er till dem. 

Kategorier av personuppgifter som 
berörs:

Namn, adress, telefon, personnummer, foto, 
hälsotillstånd.  
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LÄKARINTYG

Bifogas ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Upplysningar till intygsskrivande läkare finns på nästa sida

Namn på sökanden (den rörelsehindrade) Personnummer

Intygsuppgifterna baseras på (flera alternativ kan anges)

Besök av sökanden Journalanteckningar

Uppgifter lämnade av sökanden Kontakt med anhöriga

Telefonkontakt med sökanden Personlig kännedom, sedan:

Diagnos Sjukdomen/skadan uppstod, år

Beskriv rörelsehindret eller andra problem att förflytta sig som den sökande har. Var vänlig skriv på tydlig 
svenska. 

Hur har bedömningen av förflyttningsförmågan gjorts? (Till exempel till och från undersökningsrummet.)

Läkarens bedömning av den sökandes gångförmåga på 
planmark. Ange i meter:

Utan hjälpmedel och 
utan pauser

meter

Med 
hjälpmedel

           meter

Antal pauser

                   st.

Är sökanden tvungen att använda (flera alternativ kan anges)

Käpp   Kryckkäpp   Rullstol Rollator Annat hjälpmedel:

Inget hjälpmedel

Kan sökanden själv köra fordonet?              Ja           Nej
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I de fall sökanden ej själv kör fordonet, kan han/hon efter nödvändig assistans utanför fordonet lämnas ensam 
medan föraren parkerar?

Ja           Nej

Om nej, beskriv tillsynsbehovet:

Rörelsehindret beräknas bestå under

Mindre än sex månader  6 månader - 1 år    1 år - 2 år    2 år -3 år 3 år-4 år    5 år eller mer

Läkarens underskrift Plats för stämpel

Namnförtydligande

Datum Telefonnummer

E-post
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INFORMATION TILL INTYGSSKRIVANDE LÄKARE

Sökandens lämplighet som bilförare

Vid intygsskrivande skall läkare beakta vad som anges i körkortslagen (SFS 
1998:488 10 kap, 2 §): "Om en läkare vid undersökning av körkortshavare finner att 
körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, skall 
läkaren anmäla det till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall läkaren underrätta 
körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att 
körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra 
körkortspliktigt fordon".

Vad är ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän 
plats inom hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länderna i Europa.

Tillståndet är inte någon social förmån.

Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter d v s har 
svårigheter att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från 
parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

För rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd endast i 
undantagsfall. 
I normalfallet anses föraren kunna lämna av den rörelsehindrade passageraren och 
därefter köra bilen till en plats där den kan parkeras enligt gällande bestämmelser. 
Möjligheter att stanna och parkera vid transport av sjuka och rörelsehindrade 
personer som inte själva har parkeringstillstånd regleras i Trafikförordningen 11 kap, 
9 §.

Vid fall av psykiska problem, exempelvis fobier, utfärdas tillstånd endast om läkare 
med specialkompetens i psykiatri utfärdar intyg som utförligt beskriver problemen 
och hur de påverkar gångförmågan.

Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande komma att krävas.

Exempel på tillämpad praxis

En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte få ett 
parkeringstillstånd.

Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.

Mag- och tarmproblem t ex tarminfektion och inkontinens där en person kan få akut 
behov av en toalett, anses inte vara grund för ett parkeringstillstånd.

Svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Tillstånden är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.
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Parkeringstillstånden utfärdas för högst 5 år.

Utredningen

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är 
folkbokförd.

Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor.

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare.

Vid ansökan om förnyelse av ett tillstånd utgör tidigare innehav inte skäl att bevilja 
ansökan.

OBS! En ofullständig ifylld blankett returneras för komplettering och medför 
förlängd utredningstid.



§ 24/2022

Färdtjänst och parkeringstillstånd (Christina Storm, Ann-Sofie Carlberg) 

 

Skriftligt svar på fråga: 

 

Fråga: När man ringer och beställer färdtjänst och talar om att man har en tid att passa när man 
beställer färdtjänst och talar om det för chauffören men tar vägen om sjukhuset och det är lite 
frustrerande när ingen lyssnar hur gör man då?? 

 

Svar: När man bokar sin färdtjänstresa kan man antingen:  

1. ange när man vill bli upphämtad och man är då inte garanterad en tid när man är framme.  

2. ange en tid när man vill senast vara framme och då kan man få åka betydligt tidigare och vänta 
på plats innan den tid man vill vara framme. Detta för att en beräkning görs för att resenären 
säkert ska vara framme i tid. 

 

Även om man har angivit en tid när man ska vara framme innebär det inte att man får åka direkt 
som om man bokar en egen taxi, utan alla färdtjänstresor samplaneras då de är en form av 
särskild kollektivtrafik. 

Förarna har redan en rutt planerad eller kan få en körning när de redan är ute och kör och de har 
ingen möjlighet att avvika från den rutten, även om kunden har önskemål om det. Kunderna som 
sitter i bilen ser bara en liten del av förarens planerade resa vilket gör att det för dem kan verka 
tokigt att köra en omväg innan de lämnar av kunden, men det kan bero på att nästa kund som ska 
åka med finns strax efter avlämning. 

 

Skulle det vara så att man har bokat en resa med senast frammetid för att man har en tid att passa 
och det ändå skulle bli försening så ska man vända sig till Synpunkten på Västtrafik (020-919090) 
och framföra vad som har hänt och man kan även begära att få kompensation. 

Vi önskar att våra resenärer lämnar synpunkter (både bra och dåliga). Det är enda sättet för oss 
att fånga upp vad som fungerar bra och mindre bra under färdtjänstresorna och Västtrafik kan gå 
in och titta på enskilda resor och förare om det behövs. 

 

Tillägg: Vi får även frågor ibland om att förarna kan vara sena och säga att de precis fått 
körningen fast kunderna bokat resan flera dagar i förväg.  

Mycket kan hända i trafiken med köer, och hämtningar och lämningar som tar längre tid än tänkt 
m.m. Om den bil som skulle kört kunden inte hinner/fastnar någonstans med så planeras resan 
om till nästa lediga bil. Finns det ingen bil ledig så kan det bli en fördröjning innan det kommer 
en bil till kunden. Föraren som fått körningen har därför inte haft möjlighet att ringa till kunden 
och säga att den är sen för han är inte sen till körningen som han precis fått och 



beställningscentralen som borde ha ringt och meddelat kund kanske har haft fullt upp att leta 
fram en ny bil åt kunden. Om bilen blir sen är det därför bra att ringa och fråga vad som hänt 
och man kan då få information när en ny bil beräknas kunna komma. 

 

Just nu är det en brist på förare och bilar i hela VGR och det finns därför ökad risk för ont om 
tider när man bokar och förseningar. 

 

Mvh Christina och Ann-Sofie 


