
 
 
 
 

 
 

 

 
                            
   
 
 
 

 

 

 

 

Reviderad 2023–01–18 

Färdtjänst 



BOKA RESA 
Du kan boka din färdtjänstresa på tre olika sätt 
• Ring kund- och resetjänst på: 020-91 90 90 
• Använd appen ”Boka resa” som du laddar ner från App 

store eller Google play 
• Använd webbsidan vasttrafik.se/bokaresa 
 

FÄRDTJÄNSTOMRÅDE 
Öckerö kommuns färdtjänstområde innefattar resor inom 
kommunen, inga resor får ske till och från Kalvsund och 
Grötö. 
Resor till och från samt inom Göteborg, Mölndal, Kungälv, 
Partille, Härryda, Ale, Alingsås, Stenungssund, Lerum, Lilla 
Edet och Tjörn. 
I Göteborg får inga resor gå till och från Södra Skärgården. 
Färdtjänst tillhandahålls de tider under dygnet som den 
allmänna kollektivtrafiken är tillgänglig inom Öckerö 
kommun. 
 

HJÄLP FRÅN CHAUFFÖREN 
Chauffören kan hjälpa dig; 
• in och ut ur fordon 
• med hjälpmedel samt bagage i och ut ur fordonet 
• med säkerhetsbälte 
• stöd vid förflyttning till och från bostad (ytterdörr i 

entréplan) och besöksplats.  

 
 
 
 



EGENAVGIFTER 2023 
Färdtjänstresenär betalar fastställd egenavgift som räknas 
upp varje år efter den höjning som Västtrafik gör i den 
allmänna kollektivtrafiken 
 
Egenavgiften består av en startavgift, som gäller för resa 0–
10 km och efter detta ett påslag för varje påbörjad km över 
10 km. Resenären betalar egenavgiften direkt till chauffören 
vid upphämtning, med kontanter eller kort. 
 
Vuxen gäller från den dag resenären fyller 20 år. 

Barn: 0–7 år medföljer gratis.                                                                                              

Ungdom: 7 – 19 år enligt fastställd taxa för ungdom. 

Medresenär betalar samma egenavgift som 

färdtjänstresenär. 

Ledsagare och ledarhund/servicehund reser utan 

kostnad. 

Vuxen:  Startavgift 69 kr (0–10 km) + 5 kr i påslag per 

kilometer 

Ungdom: Startavgift 52 kr (0–10 km) +4 kr i påslag per 

kilometer 

 
STOPP UNDER RESAN  
Färdtjänst är en särskild form av allmän kollektivtrafik för 
funktionshindrade, vilket innebär att man inte alltid åker 
raka vägen till resmålet och att samåkning sker. Stopp 
underresan är inte tillåtet. 



LEDSAGARE 
Färdtjänstresenär som inte kan genomföra en resa med den 
hjälp som föraren kan ge, utan behöver hjälp av någon 
annan person i fordonet under själva resan, kan ansöka om 
att få ta med en ledsagare. Behovet av hjälp ska vara knutet 
till själva resan.  
 
Behov av hjälp enbart på resmålet ger inte rätt till ledsagare. 
Ledsagaren ska kunna tillgodose den färdtjänstberättigades 
behov under hela resan. Ledsagaren ska påbörja och avsluta 
resan på samma plats som färdtjänstresenären.  
Att kommunen har beviljat ett tillstånd med ledsagare 
innebär enligt lagen ingen skyldighet för kommunen att 
anskaffa ledsagare.  
 
Om särskilda skäl finns så kan ett färdtjänsttillstånd förenas 
med villkor om att en ledsagare SKA medfölja en 
tillståndshavare under resan. 

 
MEDRESENÄR 
En medresenär får medfölja på resan. Medresenärer ska 
påbörja och avsluta resan på samma plats som 
färdtjänstresenären. Medresenären betalar samma 
egenavgift som färdtjänstresenären. 
 

ENSAMÅKNING 
Om färdtjänstresenären har en funktionsnedsättning som 
omöjliggör resandet med andra människor kan ett tillstånd 
för ensamåkning beviljas. Behovet av ensamåkning ska 
styrkas med läkarutlåtande. 



EGNA BARN 
Färdtjänstberättigad person får ta med egna barn under 16 
år vid färdtjänstresa, dock inte flera än att den 
färdtjänstberättigade samt eventuell ledsagare och egna 
barn ryms i ett färdtjänstfordon.  
 

HJÄLPMEDEL 
Färdtjänstresenär får ta med sig det hjälpmedel som behövs 
för att klara själva bilresan. Hjälpmedel som inte behövs 
under själva resan utan som resenären behöver på resmålet 
får tas med om de inte föranleder behov av annan 
fordonstyp eller upptar plats för annan resenär. 
 

BAGAGE 
Färdtjänstresenär får ta med dig maximalt två bärkassar 
eller en resväska om max 20 kg. 
 

TILLHANDAHÅLLS INTE 

• Bilbarnstol 
• rullstol  
• liggande transport 
• bärhjälp 
• trappklättrare 

 
DJUR 
Sällskapsdjur får inte tas med på resan.  
För transport med ledarhund eller servicehund krävs ett 
särskilt beslut från färdtjänsthandläggaren. 
 



DETTA ÄR INTE EN FÄRDTJÄNSTRESA 
Färdtjänst får inte användas för resor som stat, kommun, 
landstinget, annan lag eller förordning är skyldig att 
tillhandahålla och helt eller delvis bekosta.     
• Resor till medicinsk vård eller behandling, tandläkare 

eller medicinsk rehabilitering. För detta gäller sjukresa. 
• Resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering. 
• Tjänsteresor. 
• Resor till grundskola och särskola, för vilka skolskjuts 

kan erhållas, samt resor i samband med utflykter, 
badresor, förskole- eller fritidsverksamhet.  

• Resor inom socialtjänsten. 
 

SJUK- ELLER BEHANDLINGSRESA 
Resenär som har ett färdtjänsttillstånd kan använda detta 
som reseintyg för sjukresa med taxi genom att skicka en 
kopia på färdtjänstbeslutet till Sjukreseenheten på Västra 
Götalandsregionen.  
 
Regionens Hus 
Sjukreseenheten 
462 80 Vänersborg 
E-post: sjukresor@vgregion.se (bifoga filen i PDF-format) 

 
Vid frågor om sjukresor kontakta sjukreseenheten på 
telefonnummer 010-47 32 100, vardagar klockan 8–12. 
 
 
 



 
OMPRÖNING 
Tillstånd för färdtjänst beviljas i de flesta fall för viss tid. I 
vissa särskilda fall för personer med omfattande och 
bestående funktionshinder kan färdtjänst beviljas 
tillsvidare. 
 
Tillståndshavaren ansvarar själv för att söka om nytt 
tillstånd när tillståndet löper ut. Ansökan ska skickats in 
senast en månad innan tillståndet upphör. 
 

ÅTERKALLANDE AV TILLSTÅND 
Färdtjänsttillståndet får återkallas om: 
• Förutsättningarna för färdtjänst inte längre finns. 
• Tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller 

upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor 
som gäller för färdtjänst. 

• Tillståndsinnehavaren folkbokför sig i en annan 
kommun. Tillståndet gäller en period av 14 dagar vid 
flytt till annan kommun. Meddela 
färdtjänsthandläggaren i god tid innan du flyttar. En ny 
ansökan om färdtjänst behöver göras i den nya 
kommunen. 

 
  



 
 
 
 
 
 

Har du frågor om färdtjänst är du välkommen att 
kontakta kommunens färdtjänsthandläggare. 

 
 

Kommunservice 
Tel: 031-97 62 00 

kommun@ockero.se 
 

Handläggare 
031-97 62 47 

fardtjanst@ockero.se 
 

För mer information besök www.ockero.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


