
Information om färdtjänst from 2022 
Vad är färdtjänst? 
Lag om färdtjänst gäller särskilt anordnade transporter och är ett komplement till 
den allmänna kollektivtrafiken, för personer med funktionshinder. 
Den allmänna kollektivtrafiken är till stor del anpassad och tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning. Det innebär att resor kan ske i kombination med 
allmän kollektivtrafik, som är handikappanpassad, och med färdtjänst. I områden 
där den allmänna kollektivtrafiken är anpassad och tillgänglig för 
funktionsnedsatta, med t ex låggolvbussar som har rullstolsramper, utförs som 
regel inte resor med färdtjänst. 

Vem har rätt till färdtjänst?   
För att beviljas färdtjänst krävs att man är folkbokförd i Oxelösunds kommun och 
att man har ett stadigvarande fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. 
Funktionsnedsättningen ska regelmässigt förorsaka väsentliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller att resa med ordinarie kollektivtrafik. Vid 
bedömning ska hänsyn tas till den enskildes förmåga. 

Arbetsresor 
Färdtjänstberättigad som arbetar kan beviljas arbetsresor inom Oxelösunds 
kommuns färdtjänstzon. Arbetsresor kan endast ske mellan hemmet och 
arbetsplatsen och vice versa. 

När kan färdtjänst inte beviljas? 
Färdtjänst beviljas inte på grund av att det saknas allmänna kommunikationer. Att 
det är lång väg till busshållplats eller ett glest utbud av allmänna 
kommunikationer är inte skäl i sig som berättigar till färdtjänst. 
Färdtjänst kan inte beviljas för tillfälliga sjukdomar eller funktionsnedsättning som 
endast medför väsentliga svårigheter under korta perioder.   
Färdtjänst kan inte heller bli aktuellt för resor som av någon anledning bekostas 
av det allmänna, som t ex sjuk- och behandlingsresor eller skolresor. 

Ansökan och beslut om färdtjänst 
Ansökan om färdtjänst ska vara skriftlig och göras på Oxelösunds kommuns 
egen blankett. Kommunens färdtjänsthandläggare utreder och fattar sedan beslut 
om färdtjänsttillstånd. Handläggaren omprövar även beslut och ansvarar för 
indragning av färdtjänsttillstånd om, behovet upphört eller om den 
färdtjänstberättigade gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser 
av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten. 
Handläggningstiden är minst tre veckor och beslut tas efter att handläggaren 
gjort en utredning och då oftast i samband med att man gjort ett hembesök. Det 
som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst ska 
dokumenteras. 
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i 
motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. 
Beslutet skall innehålla bl a vilket färdsätt och vilka föreskrifter som gäller, samt 
giltighetstid 



Den som erhållit färdtjänsttillstånd är skyldig att meddela ändrade förhållanden 
som kan påverka rätten till färdtjänst. 
Ansökningsblankett gällande färdtjänst och/eller arbetsresor kan fås via 
kommunens hemsida, från färdtjänsthandläggare eller kommunens reception. 

Varaktighet 
Beslutet om färdtjänst ska vara tidsbegränsat. Du måste själv bevaka när din 
färdtjänst går ut och i god tid, helst en månad före utgången, ansöka om 
förlängning av din färdtjänst. Handläggningstiden beräknas till minst tre veckor. 
Du får hem ett beslutsmeddelande där tidsperioden är angiven. 

Antal resor och resans längd 
Antal färdtjänstresor under året är obegränsat i färdtjänstzonen, inom 
Oxelösunds kommuns gränser eller 3 mil till och från bostaden. 
Observera att resor till och från annan kommun, eller där sträckan överstiger 3 
mil enkel resa från bostaden, regleras i Lagen om riksfärdtjänst. Se gällande 
broschyr.   

Avgifter 
Egenavgiften för färdtjänstresor är 40 % av den faktiska resekostnaden, dock 
minst 45 kr och högst 110 kr. Avgiften betalas kontant vid resetillfället. 
Minderårigt barn, 0-9 år, till färdtjänstberättigad förälder medföljer kostnadsfritt. 
Barn 10-18 år betalar halv egenavgift. 
Arbetsresor debiteras i efterhand med motsvarande kostnad för busskort. Inom 
Nyköpings/Oxelösunds zon 610 kr/månad from 2022-01-01. 

Enkelresor och väntetid 
Färdtjänst kan endast beställas för enkelresor utan uppehåll. 
Inköpsresor till och från en affär räknas som två resor och två egenavgifter 
uttages. Undantag är s.k. kyrkogårdsresor. Resa till och från kyrkogård räknas 
som en resa under förutsättning att besöket högst tar 15 minuter. 
Bilen väntar högst fem minuter efter den tid beställningscentralen meddelat som 
avresetid. 

Samåkning och tidsförskjutning 
Syftet med beställningscentralen är att sänka kostnaden för färdtjänsten bl.a. 
genom att planera resorna så att resenärerna samåker när så är möjligt. 
Starttiden kan därför förskjutas +/- 30 minuter inom kommunen.  
För resor utanför kommunen kan tidsförskjutningen bli längre och är beroende av 
den totala reslängden. 

Den som beviljats färdtjänst är skyldig att acceptera samåkning med 
andra. 

Extra hjälp 
Den som beviljats färdtjänst och som har behov av att utöver normal taxiservice 
få hjälp till och från t ex bostaden, har möjlighet att efter särskild ansökan och 



prövning, bli beviljad extra hjälp. Denna hjälp beviljas när speciella behov 
föreligger och ej till den som har ledsagare eller medresenär. 

Ledsagare 
Personer med grava funktionshinder som inte klarar sig själv under själva resan 
kan efter särskild prövning få tillstånd att ha ledsagare med sig. Ledsagaren 
betalar ingen avgift och får själv inte vara färdtjänstberättigad. 

Medresenär 
En anhörig eller annan närstående får medfölja och betalar då full egenavgift. 

Bagage – djur 
Vid en resa är det tillåtet att ta med sig tre kassar och ett hjälpmedel. 
Djur får normalt ej medtagas under resan. Kan beviljas efter särskild prövning 
gällande t ex service- eller ledarhund. 

Färdtjänst i annan kommun 
Den som är färdtjänstberättigad i Oxelösunds kommun har rätt att anlita taxi i 
annan kommun, med högst 10 enkelresor per år som vid individuell bedömning 
kan utökas. Kostnaden motsvarar egenavgiften, 40 % av den faktiska 
reskostnaden.  
Resenären betalar hela kostnaden vid resetillfället och skickar sedan 
originalkvitton, uppgifter om kontonummer och namn, till Oxelösunds kommun 
som ersätter resekostnaden minus egenavgift. Särskild blankett kan fås via 
kommunens hemsida, från Kommuncenter eller färdtjänsthandläggare.  
Skickas till  
Oxelösunds kommun 
Social- och Omsorgsförvaltningen 
613 81  Oxelösund 
 
 

Sjuk- och behandlingsresor 
Observera att Landstinget Sörmland ansvarar för sjuk- och behandlingsresor för 
vård och behandling vid vårdcentral, sjukhus eller tandläkare inom länet. Vid 
sjuk- och behandlingsresor finns ett högkostnadsskydd på 1800kr. Det räknas 
från första resdagen och gäller under en 12-månaders-period.  
Kontakta landstingets sjukreseenhet för frågor, 0155-24 73 57  
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