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Färdtjänst
Särskilt anordnad transport för dig 
med funktionshinder



Vad är färdtjänst?
Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder.

 Färdtjänst är en transportservice som man kan få tillgång till om man har en 
långvarig funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med allmänna kom-
munikationsmedel. Man behöver ringa och boka sin resa i förväg.

Resorna med kommunal färdtjänst sker oftast med taxi men ibland med speci-
alfordon som är anpassade för personer som till exempel är rullstolsburna.

Kommunal färdtjänst är ett komplement till linjetrafiken. Färdtjänst omfattar 
inte transporter som bekostas av det allmänna, exempelvis 
skolresor och sjukhusresor.

Färdtjänst får nyttjas vid alla fritidsresor, till exempel vid sociala aktiviteter, 
shopping, apoteks- och bankärenden.

Riksfärdtjänst gäller för resor till och från en annan kommun.

Vem kan få färdtjänst?
Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst och det är 
kommunen som beslutar om en person ska få färdtjänst utifrån hur svårt han 
eller hon har att använda de kollektiva färdmedlen. 

Om du har en funktionsnedsättning som är varaktig mer än sex månader, har 
väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna 
kommunikationer, har du möjlighet att få färdtjänst. Detta ska styrkas med ett 
läkarintyg!

Det ska alltid finnas ett samband mellan ditt funktionshinder och svårigheter för 
dig att på egen hand förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer.

Enbart hög ålder eller avsaknad av allmänna kommunikationer ger inte med 
automatik rätt till färdtjänst.

Endast den som är folkbokförd i Tierps kommun kan beviljas färdtjänst i kom-
munen.



Var kan jag resa?
Du får resa obegränsat inom Tierps kommun och högst 30 kilometer in i an-
gränsande kommuner, räknat från kommungränsen. 

Ditt färdtjänsttillstånd gäller därmed för resor inom Tierps kommun och 30 km 
utanför kommungränsen.

Om du vill resa 30 km utanför Tierps kommun då gäller riksfärdtjänst.



Riksfärdtjänst
Behöver du resa utanför 30 kilometers-zonen kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ansökan ska göras på särskild blankett för varje enskild resa och ha inkommit 
till din färdtjänsthandläggare senast fyra veckor före avresa. Den egna kost-
naden för resan bestäms av regeringens föreskrifter och är en annan avgift än 
färdtjänst egenavgift.

Ansökningsblankett för riksfärdtjänstresa kan du beställa via Färdtjänsthand-
läggare som nås via kommunens växel: 0293-21 80 00.

Besök i annan kommun
Om du tillfälligt besöker en annan kommun, har du möjlighet att använda färd-
tjänst i besökskommunen. Anmälan om resa i annan kommun ska göras till din 
färdtjänsthandläggare senast fyra veckor innan avresa.

Du beställer och betalar fullt pris för din resa i besökskommunen. Dina  
genomförda resor ersätts mot insändande av taxameterkvitto med avdrag på 
25 procent.



Specialfordon
Specialfordon är i första hand till för rullstolsburna och de som av andra skäl 
inte kan åka vanlig personbil.

För att få använda din manuella eller elektriska rullstol som alternativt bilsäte 
måste rullstolen vara godkänd enligt ISO 7176-19.

En rullstol som klassats som godkänd ska vara utrustad på ett visst sätt, vilket 
kan skilja sig åt mellan olika rullstolsmodeller. Hur rullstolen ska vara 
utrustad står i manualen och din arbetsterapeut kan hjälpa dig med detta.

Ledsagare
Ledsagare är den person du måste ha med dig inne i bilen för att självständigt 
kunna resa. Du måste själv ordna ledsagare. Ledsagare betalar ingenting för 
resan.

Ange i ansökningsblanketten för färdtjänst att detta behov finns. Detta måste 
även bekräftas av läkarintyget vid ansökan om färdtjänst.

Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan. För behov av hjälp före 
resan och vid resmålet beviljas inte ledsagare.

Det är färdtjänsthandläggaren som tar beslut om du har rätt till ledsagare under 
dina färdtjänstresor.

Medresenär
Medresenär är den person som du har med dig som sällskap i bilen. Du får all-
tid ta med dig en medresenär, denne betalar samma avgift som du vid resan.

Om du åker med UL:s linjetrafik betalar du enligt UL:s gällande taxa. En 
med-resenär får då följa med utan avgift.

Hur mycket kostar det?
Du betalar själv 25 procent av kostnaden och för närvarande (2022) lägst 33 
kronor enkel resa med taxi. Det motsvarar kostnaden för en enkelbiljett enligt 
UL:s taxa.

Du betalar direkt i anslutning till resan.



Hur ansöker jag om färdtjänst?
Ansökan ska göras skriftligt och sker på särskild blankett. 
Ansökningsblanketten kan du beställa av färdtjänsthandläggare som nås via 
kommunens växel: 0293-21 80 00.

Ansökningsblanketten finns även på kommunens hemsida: www.tierp.se.

Du behöver bifoga ett läkarintyg för färdtjänst till din ansökan. Detta ber du din 
läkare att utfärda.

Ansökan och läkarintyget skickas till:

Tierps kommun
Vård och omsorg
815 80 Tierp

Hur beställer du dina resor?
Du beställer din resa hos Taxi Norra Uppland AB, telefon: 0293-140 00.

Resor inom kommunen beställs senast en timme före önskad resestart, gärna 
tidigare om du bor i de yttre området av kommunen, exempelvis Söderfors, 
Karlholmsbruk eller Örbyhus, för att möjliggöra samordning av resor.

Resor med specialfordon och inom 30 km zonen beställs senast klockan 18.00 
dagen före.

Säg till vid bokningen om du har medresenär eller ledsagare med dig på resan.

Entreprenören har rätt att förskjuta resan i tid med högst 60 minuter genom att 
tidigare- eller senarelägga resan.

Färdtjänstresor får genomföras dygnet runt.

Kom ihåg att ta med dig ditt färdtjänstkort, som alltid ska visas upp för 
chauffören vid resans start.



Får djur följa med på resan?
Ledar- och servicehund får alltid följa med. Mindre sällskapsdjur ska under 
resan förvaras i bur och placeras i bagageutrymmet. 

När får du inte använda dig av färdtjänst?
Färdtjänst omfattar inte transporter som bekostas av landstinget/regionen till 
exempel:
• Resor till och från läkarbesök, tandvård eller olika behandlingar som ersätts

av landstinget/regionen.
• Resor mellan sjukvårdsinrättningar inom landstinget/regionen.
• Resor till och från rehabilitering/arbetsträning som ersätts av

landstinget/regionen.

För dessa resor ska du istället beställa sjukresa genom landstinget/regionen, 

Beställningscentral sjukresa, telefon: 0771-99 90 00.

Andra resor som inte omfattas av färdtjänst är exempelvis resor:

• Till och från rehabilitering/arbetsträning som ersätts av försäkringskassa.
• Till och från arbetsmarknadsutbildning som ersätts av arbetsförmedlingen

(AMS) eller annan huvudman.
• Till och från förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller fritidshem.

För hjälp med dessa resor ska du istället vända dig till myndigheten eller den 
instans i kommunen som du ska besöka.



Postadress: 
Tierps kommun 
Vård och omsorg
815 80 Tierp

Kontaktuppgifter

Färdtjänst, telefon växel: 
0293-21 80 00
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