
ATT BESTÄLLA RESA 
En resa måste beställas senast 2 

timmar innan avresa. Det gäller 

både färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 

 

När du ska beställa resan 

kontaktar du Västtrafik på telefon: 

020 - 91 90 90 

 

Öppettider vardagar 06.00-22.00. 

Lördag, söndag och helgdagar: 

08.00-22.00 

 
ATT UPPGE VID BESTÄLLNING 

• Namn  

• Personnummer 

• Telefonnummer du kan nås på 

• Gäller färdtjänst eller sjukresa 

• Vart du vill bli hämtad 

• Vart du ska åka  

• När du vill åka  

• När du ska vara framme 

Om du har en 

medresenär/ledsagare med dig 

• Om du behöver särskild hjälp  

 

Västtrafiks beställningscentral 

kommer att berätta hur mycket du 

ska betala för din resa. 

 

BETALNING 

Du kan betala din färdtjänstresa 

kontant eller med betalkort innan 

resan startar. Ta med så jämna 

pengar som möjligt om du väljer 

att betala kontant.  

KOM IHÅG! 

Avboka din resa om den inte blir 

av. Om du inte avbokar resan 

riskerar du att behöva betala hela 

framkörningskostnaden själv.  
 

 

 

OM DU HAR FRÅGOR 

Välkommen att kontakta 

kommunens färdtjänsthandläggare 

om du har några frågor. 

 

Telefontid 09.00-11.00 

helgfri måndag – fredag på 

telefonnummer: 

0532-171 35 

 

E-post: malin.sjoberg@amal.se 

 

Du kan också gå in på Åmåls 

hemsida för mer information eller 

för att hitta ansökningsblankett på 

www.amal.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÄRDTJÄNST OCH 

RIKSFÄRDTJÄNST 

http://www.amal.se/


VAD ÄR FÄRTJÄNST? 

Färdtjänst är ett komplement till 

kollektivtrafiken för dig som har 

funktionsnedsättning. Resorna i 

färdtjänstens samplaneras och du 

samåker med andra. Resorna 

utförs med personbil och 

specialfordon. 

   I Åmåls kommun är det 

kommunstyrelsen som är 

ansvariga för färdtjänst och 

riksfärdtjänst.  

 

VEM KAN FÅ FÄRDTJÄNST? 

Om du har en 

funktionsnedsättning som gör att 

du har svårigheter att förflytta dig 

eller att resa med allmänna 

kommunikationer, under minst tre 

månader, kan du ha rätt till 

färdtjänst.  

   Avsaknad av allmänna 

kommunikationer utgör inte 

någon grund för tillstånd för 

färdtjänst. Tillstånd för färdtjänst 

kan beviljas för viss tid eller 

tillsvidare efter individuell 

prövning och kan återkallas. För 

att få din ansökan om färdtjänst 

prövad, krävs att du är 

folkbokförd i Åmåls kommun.  

   Färdtjänsthandläggare kan 

komma att begära läkarintyg från 

dig i samband med 

färdtjänstansökan. 

Handläggningstid max 4 veckor 

vid en nyansökan. 

VAR KAN DU ÅKA? 

Färdtjänstresor får göras inom 

följande kommuner: Åmål, 

Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, 

Mellerud, Säffle, Uddevalla, 

Trollhättan, Vänersborg och 

Årjäng. 

 

Färdtjänstberättigad får göra 

obegränsat antal resor. 

Färdtjänstresor får göras alla 

veckodagar, dygnet runt. 

Uppehåll får inte göras under 

pågående färdtjänstresa. 

 

MEDRESENÄR 

Som färdtjänstberättigad får du ta 

med dig en medresenär. 

Medresenär och barn betalar 

samma avgift som du och stiger 

på/av på samma adress som du. 

 

LEDSAGARE 

Om du behöver mer hjälp under 

resan än vad chauffören kan ge, 

kan du få ha med en ledsagare. 

Behov av ledsagare är enligt 

färdtjänstlagen knuten till resan. 

Beslut om ledsagare fattas av 

kommunens 

färdtjänsthandläggare. Du utser 

själv ledsagare, denne reser 

kostnadsfritt och måste stiga 

på/av vid samma adress som du.  

Ledsagare får inte vara 

färdtjänstberättigad. 

 

VILKEN SERVICE FÅR DU 

AV CHAUFFÖREN? 

 Hämtar och lämnar dig vid 

dörren i markplan. 

 Hjälper dig in i och ut ur 

bilen. 

 Hjälper till med bagage, 

hjälpmedel och sätter fast 

säkerhetsbälte. 

 

VAD FÅR DU TA MED DIG? 
Vid resa med färdtjänst får du 

medföra bagage som motsvarar 

högst två kassar/väskor. 

 

VAD KOSTAR EN RESA? 

Priset baseras på zoner. Du får 

veta vad resan kostar när du 

beställer den. 

 

SJUKRESOR OCH 

BEHANDLINGSRESOR 
Du får inte använda dig av 

färdtjänst eller riksfärdtjänst vid 

någon typ av sjukresa, som till 

exempel läkare, tandläkare eller 

till behandling som ordinerats av 

dessa. 

 

Vid sådana resor kontaktar du  

Sjukreseenheten, Vänersborg på 

telefon 010-47 32 100. 

 

Ersättning för sådana resor utgår 

från Västra Götelandsregionen. 

 

 

KOM IHÅG 

Du som har ett färdtjänsttillstånd 

ska meddela förändringar i 

hälsotillstånd, planerad flytt och 

liknande. Om du flyttar till annan 

kommun upphör tillståndet att 

gälla. 

 

RIKSFÄRDTJÄNST 

Riksfärdtjänst beviljas inom 

landet från en kommun till en 

annan. Ändamålet med resan ska 

vara rekreation, fritidsverksamhet 

eller annan enskild angelägenhet. 

 

Om du har en stor och varaktig 

funktionsnedsättning som kräver 

att du måste åka på ett dyrare sätt 

än andra, till exempel ha med dig 

en person som hjälper dig, kan du 

ha rätt till riksfärdtjänst.  

 Det är funktionshindrets grad 

som avgör vilket färdmedel som 

ska användas, i första hand 

allmänna kommunikationer med 

ledsagare. Tillstånd till taxi eller 

specialfordon får endast ges om 

funktionshindret medför att de 

allmänna kommunikationerna inte 

kan användas.  

 

Ansökan görs hos kommunens 

färdtjänsthandläggare och ska 

vara denne tillhanda senaste 14 

dagar innan planerad avresa.  

 
 


