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Bakgrund  

Alingsås kommuns regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst ska säkerställa 

följsamhet med lag (1997:736) om färdtjänst, Lag (1997:735) om riksfärdtjänst.  

Alingsås kommun beslutar inom vilket färdtjänstområde och taxa, i form av egenavgifter, 

som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av kommunen.   

Egenavgifterna gäller för färdtjänstberättigad som är folkbokförd i Alingsås kommun och 

grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå än reguljär kollektivtrafik.  

Färdtjänstområde  
Hela Västra Götalands län är Alingsås kommuns färdtjänstområde.  
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Resa inom Alingsås kommuns färdtjänstområde  
Egenavgiften baseras på hur många kommuner som passeras innan resenären når sin 

slutdestination, se tabell nedan.  

Vid resa där start och mål är inom Alingsås kommun, debiteras den enskilde egenavgift 

motsvarande resa inom kommunen oavsett om färdvägen går över en kommungräns. Den 

enskildes egenavgift är samma oavsett resans längd, resväg eller var personen bor.  

För ungdomar mellan 7–18 år baseras egenavgiften på vuxen minus 25 procent, avrundat 

till hela krontal.   

Barn under 7 år reser kostnadsfritt tillsammans med en ledsagare.  

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att räkna upp egenavgifterna per kalenderår med 

en indexkorg bestående av fyra viktade index.  

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär. Medresenären kostnad för 

resan är den samma som för en färdtjänstberättigad, enlig tabellen nedan.  

Vid resa inom annan ort inom färdtjänstområdet debiteras den enskilde egenavgift 

motsvarande egenavgift inom Alingsås kommun.  

Tabellen visar resenärens egenavgift för enkelresa baserat på hur många kommuner resan passerar 

för 2022.  

Enkel resa  Egenavgift vuxen  

(enkel resa)  

Egenavgift 

ungdom 7–18 år 

(enkel resa)  

En kommun  60 kr  45 kr  

Två kommuner  116 kr  87 kr  

Tre kommuner  166 kr  125 kr  

Fyra Kommuner  265 kr  199 kr  

Fem kommuner  364 kr  273 kr  

Sex kommuner  463 kr  347 kr  

Sju kommuner  562 kr  422 kr  

Åtta eller fler  

kommuner  

661 kr  496 kr  

Resa inom annan 

kommun i Sverige, 

RIAK    

86 kr  70 kr  

  

Exempel 1: resa inom Alingsås kommun eller inom annan kommun i färdtjänstområdet för 

en vuxen resenär är 60 kronor.  

Exempel 2: resa mellan två platser, där transporten går igenom två av färdtjänstområdets 

kommuner, kostar resenären 116 kronor.  



   

  

  4  

  

Resa utanför färdtjänstområde  
Vid resor utanför färdtjänstområdet ansöker kunden om Riksfärdtjänst hos Alingsås 

färdtjänsthandläggare som utreder och fattar beslut om enstaka resa eller flera resor 

mellan två kommuner.   

Taxa för Riksfärdtjänst regleras av förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med 

Riksfärdtjänst. Kunden bokar själv resa när beslutet är fattat och en egenavgift utgår för 

resan. Kommunen faktureras mellanskillnaden mellan egenavgiften och verklig kostnad  

Resor inom en kommun utanför färdtjänstområdet bokas av färdtjänsthandläggare genom 

avtal med Riksfärdtjänst Sverige AB, under förutsättning att giltigt färdtjänsttillstånd finns.   

En administrativ kostnad om 20 kronor tas ut av Riksfärdtjänst Sverige AB. Avgiften läggs till 

på egenavgiften för den enskilde utöver avgiften för resa inom en kommun.   

I de kommuner där avtal saknas med beställningsmottagare erbjuds inte möjlighet till 

färdtjänst.   


