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Välkommen som resenär
Färdtjänst är en anpassad typ av  
kollektivtrafik och finns till för dig 
som har svårt att resa med spårvagn 
eller buss på egen hand. Denna  
broschyr vänder sig till dig som  
beviljats färdtjänst och beskriver  
hur du bokar resor och reser med 
färdtjänst. För att använda färdtjänst 
krävs att du har ditt färdtjänsttill
stånd och en giltig legitimation.

Precis som i den övriga kollektiv
trafiken reser du tillsammans med 
andra när du åker färdtjänst, men i 
personbil, rullstolsbil eller rullstolsbuss. 

Dina färdtjänstresor kan komma  
att genomföras med olika fordon 
beroende på hur ditt färdtjänsttillstånd 
ser ut och hur dina resor samplaneras 
med andra. I beslutsbrevet som du fick 
i samband med att din ansökan om 

färdtjänst beviljades, framgår det vad 
du har rätt till i samband med din resa.

Vad är en 
färdtjänstresa?
Det finns olika typer av färdtjänst
resor. Den ena typen brukar kallas 
fritidsresor. Dit räknas bland annat 
resor till släkt, vänner, affärer eller 
andra besök av privat karaktär. En 
annan typ av resor är väsentliga  
resor. Till väsentliga resor räknas  
exempelvis resor till och från ditt  
arbete, studier, fritidshem eller 
dagvård.

Väsentliga resor får inte begränsas, 
fritidsresor får enligt lagen däremot 
begränsas i skälig omfattning. Du får 
mer information om antalet resor i 
samband med ditt färdtjänsttillstånd.
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Sekretess
Det är bara handläggare för färd
tjänsttillstånd som vet varför du har 
fått färdtjänst eftersom orsaken är 
sekretessbelagd. Om beställnings
mottagaren och föraren behöver  
känna till din funktionsnedsätt
ning kan det finnas möjlighet att 
infor mera dem om det. Kontakta 
tillstånds enheten via 031368 25 50 
för mer information.

Kundservice
Läs mer om färdtjänst på vår  
webbplats goteborg.se/fardtjanst 
eller kontakta vår kundservice. 

Informationen i denna broschyr utgår 
från Resevillkor färd tjänstresor som 
finns att läsa i sin helhet på webb
platsen. Du kan också få dem hem
skickade via vår kundservice.

Inför resan
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Hur många resor kan  
jag göra? 
I ditt beslutsbrev kan du läsa hur 
många färdtjänstresor du har fått. 
För att veta hur många resor du har 
kvar kan du fråga vid bokningen eller 
kontakta vår kundservice. Du kan 
även se hur många resor du har kvar 
i mobilappen Mina resor eller i web
bokningen på minaresor.goteborg.se.
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Resor till sjukvård
Resor till sjukvården räknas som 
sjukresor och är inte färdtjänst
resor. För att beställa sjukresor 
kontaktar du Västtrafik på 
telefon 020-91 90 90. 

Mer information om sjuk resor 
finns på www.1177.se eller via 
telefon 010-47 32 100.
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Var kan du resa?
Du kan resa inom Göteborg. Du kan 
även resa till och inom de kommuner 
som ingår i Göteborgs färdtjänst
område.

Du kan resa till alla 
dessa kommuner:
Ale
Alingsås
Härryda
Kungsbacka
Kungälv1
Lerum

Lilla Edet
Mölndal
Partille
Stenungsund 
Tjörn
Öckerö2 

OBS!
1  Om du vill åka hela vägen 
till Marstrandsön får du 
själv betala färje avgiften. 

2  Du kan även åka färd
tjänst till KällöKnippla, 
Hyppeln eller Rörö. Dessa 
resor bokar du på telefon, 
minst två vardag ar före 
avresan. 

Inför resan
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Resa på annan ort
Om du tillfälligt vistas på en ort  
som ligger utanför Göteborgs färd
tjänstområde och är i behov av färd
tjänst under din vistelse där så kan vi 
hjälpa dig att ordna det. Du kan göra 
resor på upp till 50 km.

Kontakta återkommande resor senast fem 
vardagar innan du vill resa.

Riksfärdtjänst
Du som har en funktionsnedsättning 
som gör att du inte kan resa, exempelvis 
till släkt eller på semester, med  
allmänna kommunikationer till normala 
reskostnader eller inte kan resa utan 
ledsagare kan ansöka om riksfärdtjänst. 

Resan ska ske från en kommun till en 
annan kommun inom Sverige*. Ansök 
om din resa senast fyra veckor innan din 
resa. Vid storhelger behöver du ansöka 
ännu tidigare. Riksfärdtjänst omfattas av 
en särskild lagstiftning.

* Reser du från en kommun i Göteborgs färdtjänst område 
ska resan gå till en kommun utanför färdtjänstområdet.
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Så planerar vi  
din resa
Varje färdtjänstresa är unik eftersom 
den samplaneras efter flera personers 
behov. Precis som i den allmänna 
kollektivtrafiken reser du tillsammans 
med andra. 

Du reser tillsammans  
med andra
För att så många resenärer som  
möjligt ska kunna resa när de vill 
måste varje resa planeras så effektivt 
som möjligt. Resorna planeras därför 
utifrån tid och inte geografi. Därför 
kan det hända att du upplever att 
föraren kör åt ”fel” håll när du reser. 

Färdtjänstresan får ta dubbelt så lång 
tid som det hade tagit att resa raka 
vägen. Kortare sträckor kan ta ännu 
längre tid, jämfört med en direktresa. 

Eftersom vi samplanerar alla resor får 
du inte heller alltid resa exakt den tid 
du önskar. Kvällar och helger får du 
i regel vänta lite längre på att få ett 
fordon.

Fordonet stannar endast för att släppa 
på eller av andra resenärer. De enda 
undantagen är om du beställer en 
resa för att besöka en gravplats eller 
om du lämnar och hämtar barn på 
förskola. Fordonet väntar då en stund, 
för att sedan köra dig vidare.

Du kan få resa med 
flexlinjen
Om flexlinjen kan tillgodose ditt 
behov av service innebär det att du 
kommer att bli bokad på flexlinjen  
de tider den trafikerar ditt flexlinje
område.

Läs mer om flexlinjen på sidan 20.

Inför resan
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Angered

Biskopsgården

2

1 3

4

Företagetsnamn 
kör serviceresor för

321 Högsbo

Centrum

Exempel på hur en färdtjänstresa kan planeras

1. Resenär ett hämtas 
2. Resenär två hämtas

3. Resenär ett lämnas
4. Resenär två lämnas
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Så bokar du  
din resa
Du kan boka din resa på flera olika 
sätt, utifrån vad som passar dig bäst.

Boka via telefon
Ring beställningscentralen. Beställ
ningscentralen finns i Göteborg och 
tar emot ditt samtal alla dagar, året 
runt. 

Beställningscentralen har öppet 
för bokning av nya resor:

Vardagar kl. 7–21 
Lördag  kl. 8–21 
Söndag  kl. 9–21

När beställningscentralen är stängd 
kan jouren hjälpa dig att ändra redan 
bokade resor. Med vår app och web
bokning kan du boka resor dygnet 
runt.

Berätta följande vid bokningen:

 » ditt personnummer och telefon
nummer 

 » från och till vilken adress resan ska 
gå samt datum och tid för resan

 » om du reser ensam eller har  
någon med dig

 » om du har bagage och/eller  
hjälpmedel med dig

 » om du har med dig djur

Om du behöver vara framme vid  
en särskild tid måste du boka resan 
senast två timmar i förväg. Ange då 
den tid du måste vara framme. Om 
du vill göra ändringar i din resa,  
exempelvis boka medresenär eller 
byta adresser, måste du göra det minst 
30 minuter före resan startar. Föraren 
kan inte boka om din resa.

Inför resan
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Om du säger till vid bokningen kan 
föraren hjälpa dig genom att:
 » köra ända fram till din ingång
 » hjälpa till med ditt handbagage
 » hämta eller följa dig från och till 
din bostad eller annan lokal.

Vi lägger då till extratid så att  
fordonet inte blir försenat till  
nästa resenär.

Boka via app eller webb
Med vår app och webbokning kan 
du själv boka din resa dygnet runt. 
Appen innehåller dessutom flera 
smarta funktioner, till exempel en 
karta där du kan följa var ditt fordon 
befinner sig från 10 minuter före till 
20 minuter efter planerad avresetid.

Ladda ner appen Göteborgs Stad 
Serviceresor Mina resor från  
App Store eller Google Play  
eller använd webbokningen på 
minaresor.goteborg.se  
Vid frågor kontakta kundservice.

Mer information om de olika 
bokningssätten finns på  
goteborg.se/bokafardtjanst
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Svårt att gå i trappor?
Du som har färdtjänst kan under 
en begränsad tid få hjälp upp och 
nedför trappor till din bostad. Du 
kan också få trappklättring när det 
finns en trappa på en plats du ska 
besöka.

Om du inte har använt 
trappklättrare vid din bostad eller 
på den aktuella platsen tidigare 
behöver vi först kontrollera att 
trappklättraren fungerar både med 
trappan och med din rullstol. Ring 
vår kundservice och uppge att det 
gäller trappklättring. Du behöver 
meddela oss om kontroll av trappan 
två veckor innan din resa ska ske. 
Olämpliga trappor och dina fysiska 
förutsättningar kan vara sådant 
som gör att vi inte har möjlighet att 
hjälpa till med trappklättring på ett 
säkert sätt. Föraren får heller aldrig 
gå in i bostaden hos dig. Inte ens 
om det behövs vid en trappklättring. 

Föraren kan neka trappklättring om 
föraren bedömer att den inte kan 
genomföras på ett säkert sätt.

Bostadsanpassning
Du som har en bestående eller 
långvarig funktionsnedsättning kan 
söka bidrag hos Göteborgs Stad för 
att anpassa din bostad så att den 
blir funktionell för dig. För bidraget 
kan du sedan anpassa bostaden så 
att du kan förflytta dig och ta dig 
in i och ut ur bostaden. För att 
kunna anpassa bostaden behöver du 
medgivande från din fastighetsägare.

Kontakta Göteborgs Stad 
för mer information om vad 
bostadsanpassning är och hur du 
ansöker.

Inför resan
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När du reser med  
färd tjänst ska föraren 
alltid:
 » Hjälpa dig i och ur fordonet.

 » Hjälpa till att spänna fast  
säkerhetsbältet.

 » Hjälpa till med handbagage  
och hjälpmedel i och ur fordonet.

 » Kontrollera din legitimation så  
att du följer med rätt fordon.

 » Informera dig via telefon vid  
en försening som förväntas  
bli minst 15 minuter. Meddela  
vid bokningen om du inte vill  
bli uppringd.

Viktigt vid 
färdtjänstresan:
 » Var på hämtningsplatsen i tid,  
fordonet väntar inte på dig.

 » Visa legitimation för föraren.
 » Avboka din resa om du inte ska 
resa, annars får du betala för  
den och resan dras från dina  
beviljade resor.

 » Om fordonet är mer än tio minuter 
sent ska du ringa serviceresor så får 
du hjälp.

 » Om du fått en garanterad tid du 
skall vara framme till och riskerar 
att bli sen ska du också ringa  
trafikledningen för att få hjälp.

Under resan
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Säkerhet
Din resa med oss ska vara trygg och 
säker för alla parter. Föraren ansvarar 
för säkerheten i fordonet och kan 
därför neka dig att resa om säkerheten 
inte kan garanteras. Även trafik
ledningen kan ge order om att en resa 
inte får genomföras om den upplever 
att resan inte kan utföras på ett säkert 
sätt. En resenär som inte kan lämnas 
ensam i fordonet behöver ha med sig 
en ledsagare. Du som reser i rullstol 
ska se till att din rullstol är anpassad 
för att resa med i en rullstolsbil eller 
rullstolsbuss, exempelvis genom att 
ha fästöglor utmärkta på rullstolen.

Bagage och ressällskap
På din färdtjänstresa får du ta  
med dig bagage som motsvarar  
två matkassar, en dramaten eller  
en vanlig resväska. Utöver detta får 
du ta med dig de hjälpmedel som  
får plats i fordonet utan att säker
heten riskeras.

Medresenär
När du har färdtjänsttillstånd så  
kan du ta med dig en medresenär.  
En medresenär är en person som 
följer med som sällskap under hela 
din resa och betalar för det. Utöver 
medresenären har du rätt att ta med 
dig barn under 16 år. Ett färdtjänst
fordon tar maximalt fyra personer.

Ledsagare 
Om du är i behov av mer hjälp  
under resan än föraren kan ge dig  
kan du ansöka om tillstånd att ta 
med ledsagare. Om du blivit beviljad 
ledsagare står det i ditt beslutsbrev. 
Serviceresor kan inte erbjuda ledsagare, 
utan du måste själv ordna en person 
som kan följa med på din resa.

Ledsagaren betalar ingen avgift.  
Det är viktigt att ledsagaren ger dig 
nödvändig hjälp under resan samt 
följer dig till och från fordonet och 
bär ditt handbagage. 

Under resan
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Doft och rökfria bilar
Vi kräver att bilarna ska vara rök 
och parfymfria eftersom många  
av våra resenärer är känsliga eller 
allergiska mot dofter. Detta är  
förarens ansvar men det är bra att 
även du som resenär tänker på att 
inte använda starka dofter eller  
röka strax innan resan.

Resa med barn
Om du reser med små barn är  
det viktigt att säga till om ett  
babyskydd eller en bilbarnstol  
när du bokar din resa. 

Reser du med äldre barn och  
behöver fler bältes kuddar utöver  
den bälteskudde som finns i varje  
bil ska du ta med dessa själv.

Barn som inte börjat grundskolan får 
inte resa utan ledsagare.

Resa med djur
Djur ska transporteras i bagage
utrymmet på en kombibil eller  
bältad på bilsäte när bagaget är  
upptaget. Mindre sällskapsdjur  
ska alltid transporteras i en bur  
som spänns fast. Kontakta kund
service för mer information. 

För dig som har rullstol
För att kunna resa i din rullstol krävs 
att rullstolen är lämpad för detta. 
Föraren ska för din säkerhet även  
använda ett komfortbälte till, från 
och under resan. Komfortbältet  
ersätter inte det vanliga säkerhets
bältet. På rullstolen bör fästpunkter 
eller fästöglor vara uppmärkta. Dessa 
spänns sedan fast i fordonets fäst
anordningar. Om du har elrullstol 
måste du själv köra ombord på fordo
net. Resenärer som har elrullstol med 
styre, ska alltid flytta över till ett säte.
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Priser för färdtjänstresan 2023

* med giltigt skolkort eller tillägg till skolkort.

** Om du reser mycket kan det löna sig att köpa månadskort för färdtjänstresor.  
Det finns fler månadskort för dig som arbetar och studerar.  Kontakta kund service  
för mer information.

Färdtjänstområdet består av Göteborgs kommun samt Ale, Alingsås,  
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,  
Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommuner.

Barn som ännu inte fyllt 7 år reser gratis.

Avgifter för  
färdtjänstresa 

Vuxen Vuxen med   
månadskort  
Göteborg  
896 kr**

Skol
ungdom 
7–19 år

Medresenär Medresenär 
7–19 år

Inom Göteborg
56 kr 0 kr 0*/42 kr 56 kr 0 kr

Till kommun som  
gränsar till Göteborg 112 kr 56 kr 42*/84 kr 112 kr 0 kr

Till Alingsås, Lilla Edet 
och Stenungsund 224 kr 168 kr 126*/ 

168 kr 224 kr 0 kr

Till Tjörn
280 kr 224 kr 168*/ 

210 kr 280 kr 0 kr

Under resan
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Efter resan

Betala med 
faktura
Du betalar dina färdtjänstresor via 
faktura. Fakturan har avsändaren  
stadsmiljöförvaltningen och skickas 
till den adress du är folkbokförd på, 
alternativt till en särskild adress om du 
anmält en sådan, exempelvis till en god 
man. På fakturan framgår vilka resor 
du gjort fram till föregående månads 
slut. Kostnaden för medresenär kom
mer på din faktura. Vi skickar bara 
fakturor på belopp över 50 kronor. Är 
beloppet mindre läggs det på nästa 
faktura.

Påminnelse 
Om vi inte fått din betalning i tid 
skickar vi en påminnelse. Om betal
ningen fortfarande inte kommit in 
skickas kravet automatiskt till inkasso 
efter tre veckor. Då tillkommer deras 
avgifter. Om du har fakturafrågor 
kontaktar du kundservice.

Månadskort för 
dig som reser 
mycket
Om du reser mycket med 
färdtjänst kan det löna sig att köpa 
månadskort för färdtjänst. Har du 
köpt månadskort kan du resa till 
arbete alternativt studier samt upp 
till 30 fritidsresor per månad. Tänk 
på att färdtjänstresorna du gör 
med månads kortet räknas in i det 
totala antalet resor du är beviljad. 
Du kan inte göra fler resor än du 
är beviljad även om du har ett 
giltigt månadskort. Du kan även 
använda kortet om du reser med 
spårvagn, buss eller på flexlinjen 
inom Västtrafiks zon A. Service resor 
erbjuder olika typer av månadskort, 
kontakta kundservice för mer 
information och om du vill beställa 
månadskort.. 
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Restidsgaranti
Om du fått vänta mer än 20  
min uter på bilen eller bussen kan 
du få ersättning motsvarande din 
egenavgift för en resa inom  Göteborg. 
I vissa fall ersätter vi även eventuella 
merkostnader som uppstått på 
grund av förseningen. För att du ska 
kunna få ersättning krävs att att du 
kontaktat trafikledningen i samband 
med förseningen. Vi ersätter aldrig 
förlorad arbetsförtjänst. Kontakta 
kundservice för mer information.
Restidsgarantin gäller inte vid  

händelser som är utanför vår kontroll 
som till exempel när trafiken påverkas 
av extremt väder. Vid sådana tillfällen 
informerar vi om detta.

Kvarglömt
Om du har glömt något på resan och 
kommer på det samma dag kontaktar 
du vår trafikledning. I annat fall  
kontaktar du polisens hittegods. Tänk 
på att det kan dröja upp till två veck
or innan saker kommer in till polisens 
hittegodsavdelning.

Efter resan
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Vi ska ge  
god service
På kundservice svarar vi på frågor  
om färdtjänst och flexlinjen och  
det är också hit du vänder dig om  
du har klagomål. För att dina färd
tjänstresor ska kunna bli ännu bättre 
är det värdefullt att vi får in synpunkter 
från dig. Du når kundservice via mejl 
eller telefon.

Vi behandlar alla synpunkter och 
klago mål och kontaktar trafik
företagen. Vi har inte möjlighet att 
återkoppla i alla ärenden men vi kon
taktar alltid dig som har anmält en 
olycka eller annan allvarlig händelse. 

Om du önskar återkoppling i andra 
ärenden är du välkommen att åter
komma tidigast sju arbetsdagar efter 
att du hörde av dig med din syn
punkt, för att höra om ditt specifika 
ärende.
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Res med flexlinjen
I Göteborg finns flexlinjen som är 
kollektivtrafik med lite mer service 
och trygghet. Flexlinjen trafikeras 
av små, blå bussar inom ett avgrän
sat område. Flexlinjen har många 
mötesplatser för av och påstigning 
och stannar bara där någon bokat 
hämtning eller lämning. På flexlinjen 
får det plats fler resenärer än i ett 
färdtjänstfordon och det kan därför 
ta lite längre tid att ta sig mellan dina 
resmål. Även här hjälper föraren dig 
så att din resa blir trygg och säker. 

För dig som vill komma igång att resa 
mer självständigt på flexlinjen eller 
med den allmänna kollektivtrafiken 
finns det möjlighet att få hjälp av oss. 
Kontakta våra resinstruktörer via 
kundservice. Res med färdtjänst när 
du inte har möjlighet att resa med 
flexlinjen eller övrig kollektivtrafik.

Övrigt

Du som har seniorbiljett kan använda 
det på flexlinjen under lågtrafik*.  
Om du har köpt månadskort för färd
tjänstresor reser du fritt med flexlin
jen och i övrig kollektivtrafik inom 
Göteborg. Läs mer om hur flexlinjen 
fungerar på goteborg.se/flexlinjen.

Medresenär på  
flexlinjen och i den 
övriga kollektiv trafiken 
För att kunna ta med dig hjälp på din 
resa i den allmänna kollektivtrafiken 
behöver du ansöka om ett Reshjälps
kort. Reshjälpskortet kostar ingenting 
och gäller för resor med Västtrafik 
inom Västra Götalandsregionen och 
Kungsbacka. Med det får du som 
är färdtjänstberättigad ta med hjälp 
på resan avgifts fritt. Du behöver 
betala för din egen resa. Du ansöker 
om kortet hos Västtrafik. Kontakta 
 Västtrafik på tel. 0771-41 43 00 för 
mer information.
* Lågtrafik i kollektivtrafiken är vardagar kl. 08:30–15 
och kl. 18–06 samt lördagar, söndagar och helgdagar. 
Flexlinjen trafikerar endast vissa av dessa tider.
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I N F O R M AT I O N  O M  KO L L E KT I V T R A F I K ,  F L E X L I N J E R  O C H  FÄ R DTJÄ N ST

Läs eller lyssna på webben: www.goteborg.se/fardskrivaren

Nummer 2 • November 2021

Tidningen  
är gratis!

Julresor
SIDAN 18

73 elfordon 2022
SIDAN 12

Trygg och 
säker resa
SIDAN 6

Information  
om färdtjänst
Som färdtjänstresenär får du  
information och nyheter i vår  
tidning Färdskrivaren som  
kommer ut två gånger per år. 

Vi informerar dessutom via  
nyhetsbrev med fakturan, annonser  
i lokala dagstidningar och på  
serviceresors sidor på goteborg.se.

Vårt informationsmaterial finns  
i tryckt form, på talkassett och  
som DAISYskiva. Vill du ha 
materialet i ljudform kontaktar  
du vår kundservice. Vi lägger  
också ut ljudfiler på goteborg.se.
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Färdtjänstresor i 
södra skärgården 
Reser du i södra skärgården gäller 
särskilda regler. Lokala resor bokas 
direkt hos den som kör på respektive 
ö och betalas kontant till föraren.

Resor mellan fastlandet 
och södra skärgården
Vid resa mellan fastlandet och någon 
av öarna bokar du resan på telefon. 
Resan på ön bokar du via telefon

Övrigt

Resor på Styrsö  
och Donsö
Måndag–fredag, dagtid (flexlinjen) 
031-368 25 50 
Övrig tid: 031- 757 99 70

Färdtjänstresa
Brännö: 031-757 99 80 
Asperö: 031-97 02 04 
Köpstadsö: 0704-83 56 34 
Vrångö: 0706 -97 15 05

numren nedan. När någon del av 
resan sker på fastlandet  
betalas resan via faktura.
Båtresan med Västtrafiks båtar till 
och från Saltholmen är en del av 
färdtjänstresan och är gratis för alla 
med färdtjänsttillstånd. Färdtjänst
resan till eller från båtarna kostar som 
vanligt. Färdtjänstresenärer har även 
rätt att ta med sig en medresenär 
gratis på båten. Du behöver då ansöka 
om ett reshjälpskort hos Västtrafik. 
Läs mer om reshjälpskort på sidan 20 
i den här broschyren.



23
F

o
to

: F
ri

d
a 

W
in

th
er



24

Göteborgs Stad stadsmiljöförvaltningen avdelning serviceresor,  
Box 2403, 403 16 Göteborg 
Besök: Köpmansgatan 20, Göteborg, www.goteborg.se/fardtjanst

Boka via app eller webbokning
Via webbokning  ....................................................................... minaresor.goteborg.se 
Via mobilapp  ........................................  Göteborgs Stad Serviceresor Mina resor

Kontakta serviceresor 
via telefon: 031-368 25 50 
Du får därefter ett antal knappval:

Boka färdtjänstresa  ............................................................................  Tryck 1
Boka flexlinjeresa  ..............................................................................  Tryck 1
Vid försenat fordon (fler än 10 minuter)  ..........................................  Tryck 2
Återkommande resor, till exempel arbete och studier  .......................  Tryck 3
Tillståndshandläggare färdtjänst och riksfärdtjänst  ..........................  Tryck 4
Kundservice  ......................................................................................  Tryck 4
Kontakta serviceresor vie e-post:

Epost  ...................................... kundservice.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se
Epost  ...........................  fardtjansttillstand.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se
Göteborgs Stads kontaktcenter

Telefon  ......................................................................................................  031-365 00 00
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