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FÄRDTJÄNST
Ansökan om tillstånd för färdtjänst
Ansökan om tillstånd för färdtjänst ska lämnas in till kommunen där den sökande är folkbokförd.
En ansökan ska alltid innehålla ett intyg från läkare som styrker den sökandes behov för
färdtjänst.
Tillstånd för ledsagare
Ledsagartillståndet gäller att färdtjänsttagaren får ta med sig någon från sitt nätverk ex anhöriga
och vänner. Ledsagartillståndet gäller inte för personliga assistenter som har assistansersättning.
Barn
Med barn avses resenär upptill 19 år. Barn under 12 år reser normalt inte på egen hand utan
vuxet sällskap. Bilkudde/stol ansvarar vårdnadshavare för. Tillståndshavare under 12 år ges rätt
till ledsagare utan föregående ansökan och bör inte av säkerhetsskäl resa med färdtjänst utan
ledsagare. Tillståndshavare under 7 år ges rätt till ledsagare utan föregående ansökan och får
inte av säkerhetsskäl resa med färdtjänst utan ledsagare.

Tillstånd för extra behjälplighet - Personligt stöd av chauffören till och från bostaden, daglig
verksamhet, affären och liknande kan beviljas extra behjälplighet om personen har behov av
detta.

Tillstånd för framsätesåkning och ensamåkning - Framsätesplacering beviljas den som har
behov av ökat fotutrymme eller reglerbart säte. För att få resa enskilt måste personen lämna in
en ansökan och läkarintyg.

Tillstånd för specialfordon och bårtransport - Person som har behov av att färdas sittandes i
rullstol under sin resa kan beviljas specialfordon om detta styrks med läkarintyg. Person som har
behov av att färdas liggandes beviljas bårtransport i specialfordon. Liggande transport i annat
fordon än specialfordon tillåts inte. För bårtransport krävs läkarintyg.

Tillstånd för begränsade resor till internatskola där personen bor tillfälligt under sina studier
- En person med färdtjänsttillstånd i yrkesverksam ålder (från och med 18 år) som både bor och

studerar på internat på folkhögskola eller högskolan i annan kommun inom Skånes gränser kan
beviljas begränsade enkelresor.
Tillstånd för 2 enkla resor/veckan - En person som fyllt 65 år och som är bosatt på ett sådant
avstånd att det är fysiskt eller psykisk omöjligt att transportera hem sina matvaror eller ta sig till
apoteket. 2 enkla resor/vecka kan beviljas till närmaste tätort. Tillståndet ges 1 år i taget.

Tillstånd för arbetsresor/periodkort T&R (2 resor/dag) inom 5 mils radie - Resor för personer i
yrkesverksam ålder (från och med 18 år ) som yrkesarbetar, medverkar i dagverksamhet (även
utflyttad) enligt LSS/SoL eller studerar på universitet eller högre yrkesutbildningar inom fem mils
radie. Gäller även resor för personer över 65 år med funktionsnedsättningar som är beviljad
gruppverksamhet ex demensgrupp eller liknande inom kommunen samt resor till den
funktionsnedsatta föräldern för att ta barnen upp till 12 år till förskola och skola.

Tillstånd för resor inom annan kommun - En person med färdtjänsttillstånd och som
yrkesarbetar eller har sin fritids/dagverksamhet i annan kommun och samtidigt har sin
fritidssysselsättning/kurs/konfirmationsutbildning i samma kommun kan åka direkt inom annan
kommun och undvika åka tillbaka till Kävlinge kommun.

Medresenär - Avses den som reser i tillståndshavares sällskap utan att vara dennes ledsagare.
Tillståndshavare får ta med sig max tre (3) medresenärer vid resor med färdtjänst. Medresenären
måste stiga på och av samtidigt som den färdtjänstberättigade och får inte orsaka extra service
av förare. Vuxna tillståndshavare får utan avgift ta med sig max tre (3) barn som inte fyllt 7 år vid
resor med färdtjänst.
Tjänsteresor för Kävlinge kommuns anställda - Anställda inom socialtjänsten åker alltid
avgiftsfritt med den färdtjänstberättigade oavsett syfte med resan.

Förflyttningshjälpmedel och Bagage på färdtjänstresan - Tillståndshavaren får medföra
förflyttningshjälpmedel om det ryms inom det fordonsslag som tillståndet gäller. Medresenär får
medföra ett förflyttningshjälpmedel endast i mån av plats. Får maximalt ta med sig bagage som
motsvarar två (2) kassar eller en (1) kasse och en (1) resväska.

Tillstånd med tidsbegränsning - Ett tillstånd för färdtjänst gäller för en bestämd tid max upp till
fem år och minimum 3 månader. Tillstånd för 2 enkla resor i veckan för en bestämd tid max upp
till 1 år och minimum 3 månader.

Resor med ledarhund eller servicehund - Personer med tillstånd för färdtjänst får ta med en
utbildad ledarhund eller servicehund på resan.

Avgift för resor längre än 5 mil - Personer med färdtjänsttillstånd behöver ibland åka längre än
5 mil och kan då beställa en sådan resa, men personen debiteras då de första fem milen med
färdtjänstavgift och resterande milen med den faktiska taxameterkostnaden.

Resor i kollektivtrafiken - Tillståndet för färdtjänst ger personen rätt att åka kostnadsfritt inom
Skånetrafikens trafikområde och ta med valfri medresenär med den allmänna kollektivtrafiken.

Servicenivå - Färdtjänsten erbjuder dygnet runt service. Restiden kan vid samordning bli något
förlängd, dock högst 15 minuter. Inga uppehåll får göras under färden. Starten för en
färdtjänstresa får förskjutas med högst 15 min före/efter den önskade avresetidpunkten.

Avgift för resor


Avgiften för färdtjänstresor ska betalas med det belopp som kommunfullmäktige har
beslutat.



Egenavgiften betalas kontant eller med kort direkt till chauffören



En ensam resenär betalar 30 % av taxamenterkostnaden. Om flera färdtjänstberättigade
åker tillsammans betalar de 35 % av taxameterkostnaden. Kostnaden fördelas på
resenärerna. Medresenären betalar 30 % av taxameterkostnaden. Tillståndshavaren
betalar sedan 30 % på resterande belopp.



Två eller flera medresenärer betalar tillsammans halva taxameterkostnaden.
Tillståndshavaren betalar sedan 30 % på resterande belopp.



Ledsagare betalar ingen avgift.



För rullstol och andra hjälpmedel betalas inga avgifter.



El moped/permobil är inga avgifter kommunen står för, utan detta betalar
tillståndshavaren själv för efter överenskommelser med färdtjänstentreprenören.



Person med färdtjänsttillstånd får ta med sig barn som är yngre än 7 år avgiftsfritt.



Personer med färdtjänsttillstånd som är yngre än 19 år betalar 50 % av vuxenpriset i
egenavgift. Målsman har ansvar för att avgift för en minderårig person betalas.



För arbetsresa/periodkort, tur- och returresor (2 resor/dag) betalas samma avgift som för
Skånetrafikens periodkort. Avgiften betalas till föraren senast den dag som perioden
börjar.



För resa över 5 mils radie betalar tillståndshavaren den faktiska taxameterkostnaden.

Beställningskanaler - De beställningskanaler som socialnämnden har angett, minst en timme i
förväg. Resor mellan kl. 22.00 -06.00 på vardagar ska beställas senast kl. 16.00 föregående dag.

RIKSFÄRDTJÄNST
Allmänt om riksfärdtjänst - Riksfärdtjänst är en ersättningslag och kan beviljas till personen med
omfattande funktionsnedsättningar och som inte kan resa till normala reskostnader. Ansökan
om tillstånd för riksfärdtjänst ska lämnas in till kommunen där den sökande är folkbokförd. Det
ska vara styrkt med läkarintyg att personen inte klarar tåg- eller bussresa trots stöd av ledsagare
innan andra transportalternativ blir aktuella. Är personen i behov av anslutningsresa efter tågeller bussresan ansöker personen om detta på samma blankett. Ansökan måste inges före varje
resa senast 21 dagar innan sökt resa.

Resor som omfattas av riksfärdtjänsten - Resor inom Sverige från en kommun till en annan,
dock inte närmare än 5 mil från bostadsadressen. Resans ändamål ska vara rekreation,
fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet.

Tillstånd om ledsagare för riksfärdtjänstresa - Behovet av ledsagare måste vara knutet till
själva resan och inte till exempelvis vistelsen på resmålet. Personliga assistenters (SFB) resor
bekostas redan av det allmänna och kommunen står därför inte för reskostnaderna.

Ersättning för riksfärdtjänstresa - Ersättning för merkostnad görs i första hand för 1:a eller 2:a
klassens tåg och buss. Klarar personen inte företa sig resan, trots stöd av tåg- eller bussvärd, kan
personen ansöka om att få ersättning till att medta ledsagare som stödjer personen under resan.
Personen måste uppvisa den faktiska merkostnaden för att bli beviljad ersättning för ledsagarens
transportavgifter eller andra avgifter.

Medresenär - Medresenär är en person som, utan att vara ledsagare, reser i sällskap med den
som fått tillstånd till en riksfärdtjänstresa. Medresenären betalar sina egna reskostnader.

Barn - Barn under 7 år får inte resa utan ledsagare. Barn under 12 år reser normalt inte på egen
hand utan vuxet sällskap utan rekommenderas ledsagare. Bilkudde/stol ansvarar
vårdnadshavare för.

Förflyttningshjälpmedel och Bagage på riksfärdtjänstresan - Tillståndshavaren får medföra
ett förflyttningshjälpmedel om det ryms inom det fordonsslag som tillståndet gäller. En ledsagare
eller medresenär får medföra ett förflyttnings-hjälpmedel endast i mån av plats. Får maximalt ta
med sig bagage som motsvarar två (2) kassar eller två (2) resväskor.

Servicehund/ledarhund och sällskapsdjur - Personer med tillstånd för riksfärdtjänst får ta med
en utbildad ledarhund eller servicehund i kollektiv trafik samt i personbil och specialfordon på
resan. Sällskapsdjur – varierar beroende på vilka regler transportföretaget har.

Avgifter och Servicenivå - Riksfärdtjänstens avgifter regleras i ”Förordning (1993:1148) om egen
avgifter vid resor med riksfärdtjänst”. Riksfärdtjänsten bokas på de tider som kollektiva trafiken
erbjuder för det sökta resmålet och vid storhelger tar transportbiljetterna fort slut. Restiden kan
vid samordning bli något förlängd, dock högst 2 dagar.

Beställningskanaler - De beställningskanaler som socialnämnden har angett, minst 24 timmar i
förväg.
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