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1. Tillstånd till färdtjänst
Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått tillstånd till detta. Tillstånd till färdtjänst ska
meddelas den som är folkbokförd i Kungälvs kommun och som på grund av
funktionsnedsättning, vilket bedöms vara bestående minst 3 månader, har väsentliga svårigheter
att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Om sökanden är
under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan
funktionsnedsättning.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna eller om
annan betalningsansvarig finns. Med resor som ”av någon annan anledning bekostas av det
allmänna” avses t. ex skolskjutsar, sjukresor, ambulanstransporter och resor som bekostas av
arbetsförmedlingen genom förordningen om aktivitetsstöd.
Färdtjänsttillstånd kan förutom för fritidsresor, beviljas för arbetsresor och med arbetsresa avses
resa till och från arbete. Med arbete menas betalt lönearbete tillsvidare eller med en varaktighet på
minst 6 månader. Arbetsresor får företas med 2 enkelresor per dag till och från arbete, inom
Kungälvs kommun, angränsande kommuner samt Mölndal och Partille. Egenavgiften beräknas
enligt kommunfullmäktiges beslut gällande taxor för arbetsresor.
Avsaknad av allmänna kommunikationer är ingen grund för att bevilja tillstånd för färdtjänst.
2. Prövning av rätt till färdtjänst
Rätten till färdtjänst prövas i enlighet med bestämmelserna i 6-9 §§ i Lag om färdtjänst (1997:736)
och de riktlinjer som kommunen beslutar. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd. Ansökan om
färdtjänsttillstånd bör göras på förtryckt blankett. Utöver ansökan kan det krävas utlåtande från
läkare eller annan yrkeskategori som har kännedom om sökandes funktionsnedsättning, såsom
sjukgymnast, sjuksköterska eller undersköterska. Beslut om färdtjänsttillstånd ska fattas av den
som enligt gällande delegationsförteckning är behörig. Beslut ska meddelas skriftligt. Beslut om
avslag ska innehålla skäl för avslaget och information om hur beslutet kan överklagas.
Färdtjänsttillståndet är personligt och kan inte överlåtas.
3. Tillståndets omfattning
Tillstånd till färdtjänst meddelas vanligtvis för viss tid. Tillstånd kan beviljas tillsvidare när
funktionsnedsättningen och de svårigheter som grundar rätten till färdtjänst kommer att vara
bestående. Vid beslut om färdtjänst anges, i kundtillståndet, vilket behov av hjälp vid resor som
en person har. Föraren ska vid behov ge resenären hjälp i och ur fordonet, hjälp med handbagage
och hjälpmedel, hjälp till och från fastighetens port samt hjälp med säkerhetsbältet. Om
funktionsnedsättningen gör det omöjligt att klara av färdtjänstresor med den service som ingår,
kan tillstånd till ledsagare beviljas. Beslut om ledsagare ska vara knutet till hjälpbehovet under
bilresan och inte till hjälpbehovet innan och/eller efter bilresan. Ledsagare ska vara med från
resans start till resans mål. En ledsagare måste kunna ge den färdtjänstberättigade den hjälp han
eller hon behöver. Om den som söker tillstånd till färdtjänst har rätt till ledsagare under resorna,
får ledsagaren åka med kostnadsfritt under resan.
Färdtjänstberättigade får normalt företa obegränsat antal resor. Kommunen kan dock, i ett
färdtjänsttillstånd, i enlighet med 9.3 § Lag om färdtjänst, i skälig omfattning ange hur många
resor som får företas. Om det finns särskilda skäl får tillståndet även i övrigt förenas med villkor.
Vid utflyttning till annan kommun gäller en övergångsperiod av en månad från den dag då

folkbokföringsadressen ändras. Under denna tid betalar Kungälvs kommun för resor inom ramen
för färdtjänst.
4. Färdtjänstens utförande
Den som beviljats tillstånd till färdtjänst ska själv beställa sin resa genom av kommunen anvisad
beställningscentral. Färdtjänsten är en samordnad transportform vilket innebär att resenären kan
få dela fordon med andra resenärer. Färdtjänstresa får bokas från en adress till en annan. Resor
kan inte beställas med via-adress och uppehåll får inte göras under resan. Färdtjänstberättigad har
rätt att ta med en medresenär. Medresenären ska vara med från resans start till dess mål.
Färdtjänstberättigad har rätt att ta med egna barn eller syskon upp till 20 år, dock inte fler än vad
som ryms i ett fordon. Medresenär ska betala enligt färdtjänsttaxa. Resenären/vårdnadshavaren
ska vid behov själv tillhandahålla bilbarnstol samt bälteskudde av universalmodell.
Färdtjänstberättigad ska vid färdtjänstresa kunna uppvisa giltig legitimation. Färdtjänst är en
persontransport och husdjur får inte medfölja. Undantag gäller för certifierad ledarhund samt
certifierad assistanshund. Dessa får åka med utan kostnad. Bagage får medtagas i
storleksordningen av två stycken bärkassar alternativt en liten resväska utöver
handikapphjälpmedel.
Bärhjälp av kund sker endast om det kan utföras på ett säkert vis med trappklättrare, där sådan
kan erbjudas. Detta kan endast erbjudas för kunder som har behov av specialfordonstillstånd.
Endast behov av trappklättrare berättigar inte till specialfordonstillstånd. Ytterst är det föraren
som bedömer om trappklättringen kan utföras på ett säkert sätt för resenär och föraren vid varje
enskilt tillfälle. Resenären ansvarar själv för att rullstolen är lämplig att bära i. Trappklättring
måste beställas samtidigt som resan. Trappklättring sker utifrån Västtrafiks gällande riktlinjer för
trappklättring. Färdtjänsten tillhandahåller inte liggande transport.
De resenärer som måste sitta i sin rullstol under färdtjänstresan kan beviljas transport med
specialfordon. Personer som har behov av elrullstol, el scooter, eller motsvarande som ett
hjälpmedel erhåller möjlighet att beviljas transport med specialfordon.
5. Området för färdtjänstresor
Färdtjänstområdet innefattar Kungälv, Stenungssund, Lilla Edet, Ale, Göteborg, Mölndal,
Partille, Härryda, Lerum, Alingsås, Tjörn, Öckerö, Orust och Kungsbacka. Utöver ovanstående
har kommunen frihet att anordna färdtjänst också i annan kommun, där en tillståndsberättigad
vistas. Det måste dock avse kommunens egna invånare. Resenären har möjlighet att beviljas resa
inom vistelsekommunen och dess angränsande kommuner. Resenären betalar den egenavgift som
tas ut för färdtjänst i vistelsekommunen. För kund som vistas på annan ort erhålls resa i annan
kommun i maximalt 6 månader.
6. Återkallelse av tillstånd
Enligt 12 § Lag om färdtjänst får en tillståndsgivare återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om
förutsättningar för färdtjänsten inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter
som gäller för färdtjänsten. Utåtagerande/våldsamt uppträde i fordonet av färdtjänstresenär, hot
mot medresenärer och förare samt skadegörelse av fordon och fordonsutrustning betraktas som
allvarlig överträdelse av föreskrifter och villkor för färdtjänsten och föranleder återkallelse av
färdtjänsttillståndet. Återkallelse av tillstånd ska ske om tillståndsinnehavaren folkbokför sig i en
annan kommun. Beslut om återkallelse är överklagningsbart.

7. Avgifter
Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för färdtjänst. Avgifterna fastställs i enlighet med vad
som framgår av Lag (1997:736) om färdtjänst.
Vid färdtjänstresa är avgiften baserad på kommungränser och en årlig höjning görs utifrån
Västtrafiks indexreglering.
Startbeloppen (innan första indexreglering) baseras på år 2020 års egenavgifter:
Inom Kungälvs kommun
Kungälv-Ale
Kungälv-Göteborg
Kungälv-Mölndal
Kungälv-Partille
Kungälv-Lerum
Kungälv-Härryda
Kungälv-Stenungsund
Kungälv-Lilla Edet
Kungälv-Alingsås
Kungälv-Tjörn
Kungälv-Öckerö
Kungälv-Orust
Kungälv-Kungsbacka

vuxen 65 kr och ungdom 49 kr
vuxen 78 kr och ungdom 59 kr
vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
vuxen 130 kr och ungdom 98 kr
vuxen 133 kr och ungdom 99 kr
vuxen 133 kr och ungdom 99 kr
vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
vuxen 187 kr och ungdom 140 kr
vuxen 187 kr och ungdom 140 kr

Egenavgifterna indexregleras första helgfria måndagen i mars varje år, med start år 2021.
Vid arbetsresor är egenavgiften Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för månadskort + 25 % påslag.
Oavsett om den färdtjänstberättigade resenären arbetar hel- eller deltid gäller taxa för hel månad.
Resor som anställda gör inom tjänsten ska bekostas av arbetsgivaren och omfattas inte av
arbetsresetillståndet.
Medresenär betalar samma taxa som den färdtjänstberättigade resenären.
Ledsagare betalar ingen egenavgift.
Färdtjänstberättigade barn 0-6 år åker gratis. Från 7-årsdagen gäller ungdomstaxa i färdtjänsten.
Färdtjänstberättigade ungdomar 7-19 år betalar 75 % av vuxentaxan i färdtjänsten.
Från 20-årsdagen gäller vuxentaxa.
Nattaxa gäller för resor som påbörjas mellan 00:00-04.00. För alla resor görs ett tillägg med 50 %
på egenavgiften.
För aktuella egenavgifter, se Kungälvs kommuns hemsida.

