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Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är 
till för personer som har väsentliga svårigheter 
att ta sig till eller åka med den allmänna 
kollektivtrafiken. Reglerna för färdtjänst finns i 
färdtjänstlagen som är en trafiklag.

Vad krävs för att få tillstånd 
för färdtjänst?

Färdtjänstlagen anger att man ska ha en 
funktionsnedsättning som inte endast är av 
tillfällig art och som medför att man har väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 
använda allmänna kommunikationer. Väsentliga 
svårigheter är ett juridiskt begrepp och innebär i 
princip att det ska vara svårare än svårt. Att man 
har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör 
alltså i sig inte rätt till färdtjänst. Det avgörande är 
förmågan att ta sig till och nyttja kollektivtrafiken.

När är man inte berättigad färdtjänst?

Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex. att det 
inte finns kollektivtrafik där man bor eller att det är 
dålig turtäthet. Man får inte heller färdtjänst som 
ersättning för tidigare bilkörning eller svårigheter 
att ta sig till ett specifikt resmål, eller att man inte 
kan göra inköp/bära.

Vad är färdtjänst?



Färdtjänsten som ingår i Stockholms läns landsting 
har inga egna fordon utan upphandlar trafiken från 
olika trafikföretag. 

Resan sker med  färdjänsttaxi, rullstolstaxi, 
bårtaxi, Arlanda Express eller båttaxi. Även 
beställningsfunktionen upphandlas. Som resenär 
får man själv stå för en del av reskostnaden.

Anpassning av kollektivtrafiken

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts för 
att anpassa kollektivtrafiken och göra den tillgänglig 
även för personer med funktionsnedsättning. Bland 
annat så har alla bussar i SL-trafiken låginsteg och 
ramp för enklare på- och avstigning. Vid alla 
tunnelbane- och pendeltågstationer finns hiss som 
komplement till trappor och rulltrappa. Den 
allmänna kollektivtrafiken är fortfarande det mest 
ekonomiska och miljövänliga valet. 

Samplanering

Liksom i annan kollektivtrafik är grunden att man 
åker tillsammans med andra resenärer.

För mer information kan du vända dig till din 
kommun eller stadsdelsförvaltning eller besök oss på 
www.fardtjansten.sll.se

Hur fungerar det?
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