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Om färdtjänst 
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik som 
utförs med mindre fordon, en kompletterande kollektiv 
transportform.  Färdtjänst är ett komplement till 
kollektivtrafiken och du kommer att få samåka under dina 
resor. 

 
Att vara berättigad till färdtjänst 
Enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736) kan färdtjänst 
beviljas när du är folkbokförd i Ale kommun och du på 
grund av ett funktionshinder av varaktig karaktär inte utan 
väsentliga svårigheter kan förflytta dig på egen hand eller 
resa med allmänna kommunikationer. Funktionshindret 
skall bedömas kvarstå i minst tre månader. Färdtjänst 
beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer 
saknas. 

 
Så ansöker du 
Du måste komma in med en skriftlig ansökan och ett 
läkarutlåtande ska vid behov lämnas in. 
Ansökningsblankett kan hämtas på www.ale.se eller att du 
kontaktar kommunen på telefon nummer 0303-70 30 00. 
 

Utredning och beslut 
När din kompletta ansökan har inkommit till 
färdtjänsthandläggaren tar det upp till 6 veckor innan beslut 
tas. Färdtjänsthandläggaren gör en bedömning om du har 
rätt till färdtjänst enligt de kriterier som gäller och utifrån 
gällande rättspraxis. Ett skriftligt beslut på ansökan skickas 
hem till dig med posten. Tillstånd beviljas oftast för en viss 
tid men kan beviljas tills vidare.  
 

http://www.ale.se/


 

 

 
När ditt beslut om färdtjänsttillstånd löper ut måste du ta 
kontakt med färdtjänsthandläggaren i god tid för 
omprövning. Ett nytt läkarutlåtande för färdtjänst ska 
bifogas på handläggarens begäran. 
 

Vid ett avslag på ansökan kan beslutet överklagas till 
Förvaltningsrätten i Göteborg. Information om hur du 
överklagar bifogas beslutet. 

 
Då behovet förändras eller upphör 
Det är viktigt att ditt färdtjänsttillstånd innehåller korrekta 
uppgifter. Felaktiga uppgifter i tillståndet kan innebära att 
din resa blir felaktigt planerad. 

 
Kontakta din handläggare omgående  om 
förutsättningarna för färdtjänst förändras på grund av till 
exempel ändrat hälsotillstånd.  
Det är ytterst viktigt att du meddelar om du byter adress. 

 
Så går betalningen till 
Det finns inget särskilt färdtjänstkort, men du kan få visa 
legitimation för chauffören vid resans start. I samband 
med resan betalar du egenavgiften och chauffören ska 
lämna ett kvitto till dig.  



 

 

Tänk på: 

 
• att som färdtjänstkund förväntas du vara klar att åka när 
färdtjänstfordonet kommer 

• att resan kan ta längre tid eftersom resorna samordnas. 
 
• att det kan bli viss förskjutning av den utlovade 
avresetiden. Har fordonet inte kommit 15 minuter efter 
utlovad avresetid så ring Synpunkten på Västtrafik 
•  0771-41 43 14 
 
• att du inte alltid kan få en bil vid exakt det klockslag du 
önskar. 
 
• att om du ej avbokar resan och får förhinder blir du 
debiterad en avgift. Resan ska avbokas minst en halvtimme 
innan. 

 

 
• om du flyttar från Ale kommun har du kvar din färdtjänst i 
en månad. Tänk på att söka färdtjänst i din nya kommun i 
god tid innan du flyttar. 



 

 

 
Du kan resa inom Ale kommun och till, från, inom och mellan 
samtliga övriga kommuner i Västra Götalands län samt 
Kungsbacka kommun. För öar i skärgården gäller tillståndet 
dock endast där allmänna kommunikationer finns.  
 

 



 

 

Resans gång 
Fordonet gör inga stopp eller uppehåll under resans gång. 
Resor ska alltid ske till beställt resmål och får inte ändras 
under resans gång. 
 

Hjälpbehov vid resan 
I resorna ingår allmän service såsom hjälp i och ur bilen, hjälp 
med säkerhetsbälte samt vid behov hjälp mellan din ytterdörr 
till fordonet. Även hjälp med hopfällbar rullstol, rollator och 
dina gånghjälpmedel. 
 

Medresenärer  
Du får ta med dig medresenärer på resan. Medresenärer 
betalar avgift enligt gällande färdtjänsttaxa. Medresenär ska 
påbörja och avsluta resan på samma plats som du. Antalet 
medresenärer får inte innebära behov av ett större fordon. 
 

Ledsagare 
Om du behöver hjälp under resan utöver vad föraren kan ge, 
kan du ansöka om ledsagare. Behovet av ledsagare skall vara 
knutet till själva resan dvs att du behöver hjälp i bilen. Behov 
av hjälp enbart på resmålet ger inte rätt till ledsagare. 
Ledsagaren måste ha förmåga att tillgodose hjälpbehovet. 
Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma plats som 
du. 
Om det finns särskilda skäl får ett färdtjänsttillstånd förenas 
med villkor om att ledsagare ska medfölja för att resan ska 
kunna genomföras. 
 
Färdtjänstberättigad som bor på särskilt boende (även 
trygghetsboende) har rätt till ledsagare.   



 

 

Endast personresor 
Färdtjänsten är avsedd för personresor och får inte användas 
för bud- eller varutransporter. 

 

Trappklättrare 
Trappklättring kräver särskilt beslut av kommunen. 
Trappklättring kan utföras i mycket begränsad omfattning och 
endast i anslutning till hemadressen.  Trappklättrare kan inte 
användas i trappa utomhus. Tillstånd kan beviljas i högst 6 
månader. Det är alltid föraren som avgör om trappklättring 
kan utföras eftersom det ej går att utföra i alla trappor. 
Resenären ansvarar för att rullstolen är lämplig.  
 
Liggande transport eller bärhjälp tillhandahålles inte. 
 

Gånghjälpmedel/Rullstol 
Dina gånghjälpmedel får tas med i personbilen såvida det inte 
krävs ett större fordon.  
Om du får tillstånd till specialfordon och måste sitta kvar i 
din rullstol under färden är det du själv som ansvarar för 
rullstolen och att det finns fästpunkter och att den är säker att 
sitta i. 
 
Förflyttningshjälpmedel 
Förskrivna förflyttningshjälpmedel som behövs på själva 
resmålet och som föranleder ett större fordon får dock tas 
med vid högst 10 enkelresor under en 12 månadsperiod. 
Särskild ansökan och beslut krävs för detta.  

 



 

 

Bagage 
Bagage får tas med på resan och bestå av högst 2 kolli om 
vardera 20 kg. Inga stora väskor eller skrymmande saker får 
tas med. Chauffören hjälper vid behov till med bagaget.  
 
För bilbarnstol/bilkudde ansvarar den färdtjänstberättigade. 

 
Sällskapsdjur får av hänsyn till andra resenärer inte tas med.  
 
Ledar-, service-, signalhund får däremot tas med vid resan. 
Särskilt beslut krävs.  

 

Arbetsresor, Studieresor 
Om du förvärvsarbetar kan du ansöka om tillstånd för 
arbetsresor till och från arbetet (två enkelresor per dag).  
Resor i tjänsten ingår inte utan bekostas av arbetsgivaren. 
Vid arbetsresor tillåts ej medresenär.  
För arbetsresor debiteras en avgift motsvarande 
kollektivtrafikens områdesladdning 
 
Motsvarande gäller för studieresor som bedöms leda till 
förvärvsarbete. Gäller endast eftergymnasiala studier. 
 
Intyg från arbetsgivare eller skolan ska bifogas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Egenavgifter 
Inom Ale kommun betalas en egenavgift per enkelresa. 
Egenavgiften är kopplad till Västtrafiks baspriser och följer de 
ändringar som Västtrafik gör.  
 
 
Egenavgifterna nedan gäller fr.o.m. 2019-01-07 
 

Egenavgifter Vuxen Ungdom 

Inom Ale kommun 52 kr 39 kr 

Inom en annan kommun  65 kr 49 kr 

till 2:a kommunen 110 kr 83 kr 

till 3:e kommunen 156 kr 117 kr 

till 4:e kommunen 202 kr 151 kr 

till 5:e kommunen 247 kr 185 kr 

till 6:e kommunen 293 kr 219 kr 

till 7:e eller fler kommuner 311 kr 233 kr 

 
 

OBS: Om du har ett särskilt beslut om att få medtaga din 
miniscooter är egenavgiften högre. 

 
 

Medresenär betalar enligt färdtjänstens egenavgifter. 
Ungdom är man från och med dagen man fyller sju år intill 
dagen då man fyller 20 år 

Barn reser gratis intill den dag de fyller sju år. 
 

 
 



 

 

 

 

Resor i annan kommun 
Om du tillfälligt vistas i annan kommun utanför 
färdtjänstområdet och behöver färdtjänst, kan du ansöka om 
det. Kontakta färdtjänsthandläggaren senast 14 dagar innan du 
ska resa eftersom du behöver ett särskilt beslut. 
 
Du beställer själv och betalar din färdtjänstresa och får 
ersättning i efterhand mot uppvisande av kvitto. Avgiften är 
30 % av taxameterbeloppet per person. 
 
Vid anslutningsresor med färdtjänst utanför färdtjänst-
området till allmänna kommunikationer får resor ske över 
flera kommuner om detta krävs för att resenärer ska nå sitt 
resmål. 
 

 
Beställning av resa 
Du kan beställa din resa tidigast 14 dagar före du ska resa, 
dock senast en timme för avresan. Återresan kan beställas 
samtidigt. Resorna beställs på tel 020-91 90 90. 
Beställningscentralen är öppen för bokning av färdtjänstresor 
vardagar kl 06.00 - 22.00 och  
helger kl 08.00 – 22.00 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  



 

 

När du beställer behöver du uppge följande: 

 
 Vem du är och ditt personnummer och telefonnummer. 

 Om det gäller färdtjänst eller sjukresa 

 Var du vill bli hämtad. 

 Vart du vill åka. 

 När du skall vara framme. 

 Om du har ledsagare, medresenär, egna barn eller 
hjälpmedel med dig. 

 Om du har assistanshund med dig. 

 Om du behöver särskild hjälp. 

 När du vill åka hem igen. Återresa kan beställas samtidigt. 

 

Avbokning 
Om en beställd färdtjänstresa inte genomförs, debiteras du 
för utebliven ej avbokad resa.  

 

Återkallelse av färdtjänsttillstånd 
Kan bli aktuellt om 
 tillståndsberättigad genom förändring i hälsotillståndet eller    
av andra skäl inte längre uppfyller kriterierna för färdtjänst. 

 anpassningar genomförts inom kollektivtrafiken som 
medför att färdtjänstberättigad nu kan resa med allmänna 
kommunikationer. 

 eller gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelse 
av föreskrifter och villkor för färdtjänst 

 
 
 



 

 

 

Riksfärdtjänst 
Riksfärdtjänst kan beviljas för resa till orter utanför Ale 
kommuns färdtjänstområde. Du som har ett stort och 
varaktigt funktionshinder och därför måste resa på ett särskilt 
kostsamt sätt, kan ansöka om riksfärdtjänst. 
Riksfärdtjänst kan ske i hela landet och skall i första hand 
företas med reguljära kommunikationsmedel. Ansökan görs 
skriftligt till färdtjänsthandläggaren senast 14 arbetsdagar 
innan resan. 

 

Sjukresor och andra resor 
Färdtjänst får inte användas till resor som bekostas av 
landsting, försäkringskassa eller annan myndighet. 
Färdtjänst gäller inte heller för resor i tjänsten eller betald 
föreningsverksamhet. 

 
Resor till vård, behandling och rehabilitering är sjukresor 
(resor till läkare, distriktssköterska, tandläkare, sjukgymnast 
m.fl.). Även beställning av sjukresor sker till 
beställningscentralen. Ange att det är en sjukresa du vill 
beställa.   
 
 
 

  



 

 

 
Övrig information 
 
Beställningscentralen för både färdtjänst och 
sjukresor. Telefon: 020-91 90 90 
 
Sjukresor: Sjukresekontoret Göteborg/Södra Bohuslän 
Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Telefon: 010-473 21 00 
Mejladress:  sjukresor@vgregion.se 

Västtrafik: Vid försening, ring 0771-41 43 14        

Vid synpunkter och då du vill framföra dina åsikter, 
kan du ringa Synpunkten på telefon 0771-41 43 10 
eller du kan mejla på synpunkt.anrop@vasttrafik.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Adresser och telefonnummer 
 

Färdtjänsthandläggare 
Ale kommun 
Tel: 0303-70 30 00 
Mail: fardtjanst@ale.se 

 

Postadress 
Ale kommun 
Sektor samhällsbyggnad  
449 80 Alafors 

 

 
 
 
 
 
 
 
Information, riktlinjerna i sin helhet och blanketter kan 
också hämtas på Ale kommuns hemsida: 
www.ale.se 

 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för färdtjänst. 
Myndighetsutövningen utförs av Sektor 
samhällsbyggnad 

mailto:fardtjanst@ale.se
http://www.ale.se/

