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Bra att veta 
om färdtjänst
I denna broschyr kan du läsa om vad färdtjänst  
är samt hur du går tillväga för att ansöka om  
färdtjänst. Informationen gäller för dig som 

är folkbokförd i någon av de kommuner som  
har överlåtit ansvaret för färdtjänsten till  
Skånetrafiken. 

Är du osäker på vem som ansvarar för  
färdtjänsten där du är folkbokförd? 
Då kan du läsa om det på skanetrafiken.se/ 
fardtjanst eller kontakta Serviceresors  
kundtjänst på telefon 0771-77 44 33. 
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Tillgänglig 
kollektivtrafik
Vår ambition på Skånetrafiken är att så många som 
möjligt ska känna sig välkomna på våra bussar och 
tåg. Därför arbetar vi kontinuerligt med att anpassa 
vår trafik och göra den tillgänglig för fler. Bussar,  
tåg, hållplatser och stationer byggs om för att du 
med funktionsnedsättning ska kunna resa med oss. 

Bemötande     
Vi arbetar även med bemötandefrågor och utbild- 
ning för att du ska få bra service och den hjälp  
du behöver. Vill du veta mer om tillgänglighet i  
kollektivtrafiken i Skåne kan du läsa vår handbok  
om tillgänglighet på skanetrafiken.se/tillganglighet 
eller kontakta Skånetrafiken på 0771-77 77 77.

Resor med stadsbuss och regionbuss
Tillgänglighetsanpassade bussar och hållplatser
Skånetrafikens bussar är anpassade för att personer 
med funktionsnedsättningar enkelt ska kunna stiga  
på, köpa biljett, resa och stiga av. Vissa av hållplat- 
serna är tillgänglighetsanpassade och bussarna  
anpassas i höjd till hållplatserna. 

Hjälp av bussföraren 
Bussföraren ska vara behjälplig när du stiger på och  
av och vid behov av biljettköp samt se till att ditt  
hjälpmedel är säkert placerat. 

Prioriterade platser
På både på stads- och regionbussar finns prioriterade 
sittplatser för dig som har en funktionsnedsättning 
samt platser för rullstolar och rollatorer. Det finns  
även hörselslinga och audiovisuellt utrop. 

Resor med tåg
Tillgänglighetsanpassade tåg
Våra tåg, Öresundstågen och Pågatågen, är till- 
gänglighetsanpassade för att du med funktions- 
nedsättning enkelt ska kunna resa. 

Hjälp av tågvärdar
Tågvärdar ska hjälpa dig med på- och avstigning, 
placering av hjälpmedel, information om tidtabeller 
och biljettköp. 

Rullstolsplatser
Ombord finns anpassade rullstolsplatser och plats  
för övriga hjälpmedel, samt rymliga toaletter.  
Tågen är utrustade med ljudfyrar i dörrarna samt  
hörselslinga och audiovisuellt utrop. 
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Resor med närtrafik eller  
anropsstyrd trafik 

Närtrafik
Du kan ha rätt till närtrafik om du har mer än två 
kilometer till närmaste hållplats och inte bor längs 
en vanlig busslinje. Närtrafik innebär ofta resor med 
taxi och du behöver alltid förbeställa resorna enligt 
tidtabell. Resorna görs mellan ditt hem och utvalda 
hållplatser. Skånetrafiken erbjuder närtrafik i sam- 
arbete med kommunerna. Läs mer på:  
skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/ 
bra-att-veta-infor-resan/nartrafik/

Anropsstyrd trafik
Anropsstyrd trafik innebär att det finns en linje,  
men vi kör bara när någon vill åka. Turen körs  
ofta med taxi och du hämtas på en hållplats som 
linjen trafikerar. Resorna behöver alltid förbeställas. 
Läs mer på: skanetrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/
bra-att-veta-infor-resan/anropsstyrd-trafik/
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Vad är färdtjänst?
Färdtjänst är särskild anordnad transport för  
personer med funktionshinder och regleras genom 
lag (1997:736) om färdtjänst. Färdtjänst syftar till  
att möjliggöra transport för personer som på grund  
av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga  
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller  
resa med den allmänna kollektivtrafiken. 

   Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och du 
reser tillsammans med andra resenärer. Därför  
reser du inte alltid närmaste vägen till resmålet. 
Färdtjänst innebär resa med personbil eller  
specialfordon inom Serviceresor.

Det här är inte färdtjänst
Resor till och från vården
Resor till och från vården är inte färdtjänst utan 
sjukresor (se sid 12). Du kan också läsa mer om 
sjukresor på skanetrafiken.se/sjukresor eller i  
broschyren ”Sjukresor i Skåne”. 

    Resor som faller under ramen för skolskjuts,  
bland annat till/från grundskola, grundsärskola  
eller gymnasiesärskola, är inte heller färdtjänst. 
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Hur ansöker du om  
färdtjänst?
Digitalt
Du kan ansöka om färdtjänst digitalt via 1177.se  
genom att logga in med e-legitimation. Du behöver  
ha fyllt 18 år och ha tillgång till BankID, Freja eID  
eller Telia E-legitimation. Läs mer om att ansöka  
digitalt på skanetrafiken.se/fardtjanst.

Pappersblankett
Du kan också ansöka genom att fylla i pappers- 
blanketten ”Ansökan om färdtjänst”, som du hittar  
på skanetrafiken.se/fardtjanst. När du har fyllt i  
och signerat skickas blanketten till:

Skånetrafiken
Färdtjänst
281 83 Hässleholm

Vill du ha blanketten hemskickad eller behöver  
du hjälp med att fylla i ansökan?  
Vi hjälper dig gärna. Välkommen att kontakta  
Serviceresors kundtjänst på telefonnummer  
0771-77 44 33. När ansökan kommit in till oss  
hanteras den och handläggs i turordning. 

Vem kan få  
färdtjänsttillstånd?
Skånetrafikens färdtjänsthandläggare utreder  
och beslutar om du kan få färdtjänst utifrån de 
kriterier som finns i Lag om färdtjänst. Du kan  
ha rätt till färdtjänst med Skånetrafiken om du 

• är folkbokförd i någon av de kommuner  
som överlåtit ansvaret för färdtjänst till  
Skånetrafiken.  

• har ett funktionshinder som beräknas vara  
i minst 3 månader. 

• har väsentliga svårigheter att förflytta dig  
på egen hand eller resa med den allmänna 
kollektivtrafiken.

    Lagen tar inte hänsyn till ekonomiska eller  
sociala faktorer. Att det saknas allmän kollektiv- 
trafik där du bor eller dit du ska resa är inte i sig 
berättigande till färdtjänst. Hög ålder, en funktions- 
nedsättning eller diagnos i sig ger inte heller per 
automatik rätt till färdtjänst.
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Hur behandlas en  
ansökan om färdtjänst? 
När Skånetrafiken har fått in ansökan utreder  
en handläggare rätten till färdtjänst utifrån  
Lag om färdtjänst. Handläggaren kontaktar dig 
för en utredning när din ansökan ska behandlas. 
Ibland behöver en ansökan kompletteras med 
exempelvis intyg eller utlåtande som styrker  
ditt funktionshinder. Detta får du i så fall veta  
av din handläggare. 

    När Skånetrafiken har fattat beslut om färd- 
tjänst skickas beslutet hem till dig. Har du frågor 
kring beslutet är du välkommen att kontakta oss. 
Beslut om färdtjänst kan överklagas. 

    Om du har ett färdtjänsttillstånd kan du  
ansöka om ett nytt när det upphör.
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Om du behöver resa  
till vården 
Sjukresor
Resor till och från sjukvården kallas för sjukresor.  
Det finns flera sätt att resa sjukresa: 

• I första hand reser du med den allmänna  
kollektivtrafiken.  

• Sjukresor kan även ske med privat bil.  
• Du kan resa med serviceresefordon med  

ett sjukreseintyg om du på grund av ditt 
medicinska hälsotillstånd inte kan resa med 
kollektivtrafiken eller egen bil. Då måste  
behandlande hälso- och sjukvårdspersonal 
inom Region Skånes offentligt finansierade  
vård styrka sjukresan genom att utfärda ett 
sjukreseintyg om de bedömer att du är  
berättigad till det. (Är du över 85 år behövs  
inget sjukreseintyg). Du behöver inte vara  
berättigad till färdtjänst för att få rätt att  
resa sjukresa med serviceresefordon. 



Kontakta Serviceresor
Kundtjänst  
0771-77 44 33
kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

Boka resa med Serviceresor 
0771-77 44 11
bokningserviceresor@skanetrafiken.se

Sen bil 
0771-77 44 22

Fasta resor 
0771-77 44 44
fastaresorserviceresor@skanetrafiken.se

Information om den allmänna kollektivtrafiken 
0771-77 77 77

Röststyrt talsvar
0771-77 77 24 (dygnet runt)

Hemsida
skanetrafiken.se/fardtjanst
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  Skånetrafiken · 281 83 Hässleholm | skanetrafiken.se

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och 
reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart.  
Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med  
någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och  
tåg samt 5 500 serviceresor – till jobbet, familjen  
och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är  
märkta med Bra Miljöval och genom att resa  
kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart  
samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.  
Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Alla Skånetrafikens buss- och tågresor är märkta
med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Denna broschyr är tryckt på miljövänligt papper
tillverkat av 100 procent returfiber.


