
 

 

 

 

 

 

FÄRDTJÄNST 
 

TROSA, VAGNHÄRAD OCH VÄSTERLJUNG 
 

Färdtjänst är en del av 
kollektivtrafiken. 

 



Färdtjänst är till för dem som på grund av ett stort och varaktigt (längre än 6 månader) 
funktionshinder inte kan resa med allmän kollektivtrafik. Färdtjänsten är att betrakta som 
allmän kollektivtrafik, specialanpassat efter ditt funktionshinder. Färdtjänst beviljas inte 
automatiskt på grund av att du till exempel inte kan köra bil längre. Samordning av resan 
med andra resenärer är brukligt. Beställningscentralen har därför rätt att förskjuta din 
önskade restid.  

Vid resor till vårdcentral eller andra vårdinrättningar så bokar du istället en 
sjukresa. Om du har en färdtjänstlegitimation kan du beställa en sjukresa inom 
kommunen. Om du ska utanför kommungränsen behöver du ett särskilt intyg som din 
läkare skickar till sjukresegruppen i Nyköping. Se telefonnummer nedan.  

 

Beställning 
Färdtjänstresan eller sjukresan beställs genom beställningscentralen. 
Be då om vilken sorts resa du behöver åka.  

Tel: 020-44 40 00 
Beställningscentralens öppettider: vardagar 07.00 – 22.00, lördag, söndag, aftnar och 
röda dagar 08.00 – 20.00. Avbeställning och ändring av restider går att göra dygnet runt, 
men helst under ovanstående beställningstider. Du kan även ladda ner 
Sörmlandstrafikens app genom vilken beställningar kan göras.  

 

Vid problem eller förfrågningar angående sjuk- och behandlingsresor var vänlig 
ring Sjukresegruppen vid Nyköpings lasarett, tfn 0155-247357. 

 

Om bilen är mer än 10 minuter försenad, ring beställningscentralen 020-44 40 00 

 

Så här bokar du din resa 

• Uppge om det är en färdtjänstresa eller sjuk- och behandlingsresa  
• Ange namn och personnummer eller kund id.  
• Avrese- och destinationsadress samt tidpunkter. Ange speciellt om du har en tid 

att passa.   
• Om medresenär medföljer  
• Om ledsagare medföljer (detta behöver då finnas i ditt beslut från 

färdtjänsthandläggaren) 
• Om extra hjälp behövs från föraren 
• Om Du ämnar ta med rullstol, rollator eller permobil 

 



Tillståndet kan dras in om den som åker färdtjänst gjort sig skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser som gäller för färdtjänst.  

 

Vart och hur ofta får du åka? 
Du får åka obegränsat om inget annat uppges i ditt beslut 

• Inom Trosa kommun 

Du får åka totalt 20 resor per år om inget annat uppges i ditt beslut 

• Till Nyköpings tätort 
• Till annan plats i Sörmlands län 
• Till Södertälje kommun 
• Till Stockholms centralstation 
• Liljeholmens station 

Tider för färdtjänstresa 
Måndag-torsdag: 06:00-23:00 

Fredag, lördag samt helgdagsafton: 06:00-01:00 

Söndag och helgdag: 06:00-23:00 

Övriga tider hänvisas till vanlig taxiresa och bekostas på egen hand. 

 

Egenavgifter 

Du som resenär betalar en egenavgift och kostnaden för egenavgiften baseras på 
kostnaden för allmän kollektivtrafik i Trosa kommun med omnejd. Egenavgiften följer 
Sörmlandstrafikens avgifter för resor med allmän kollektivtrafik, enkelbiljett vuxen, 
vilket för närvarande är: 

En zon: 35 kr  

Inom Trosa kommun 

Två zoner: 70 kr  

Till Nyköping, Gnesta och Södertälje 

>2 zoner: 105 kr  

Till Strängnäs, Flen, Katrineholm/Vingåker, Eskilstuna, Stockholms central och 
Liljeholmens station 

 

 



Omsorgsresor 
Färdtjänsttillståndet kan även inrymma beslut om omsorgsresor om behov finns av att 
resa till och från sin dagliga verksamhet enligt LSS. Om färdtjänsttillståndet omfattar 
omsorgsresor till och från daglig verksamhet tas en egenavgift ut motsvarande 
periodbiljett 30- dagarsbiljett vuxen för resor, som för närvarande är 600 kr per månad 
för dessa resor.  

Barn och färdtjänst 
Föräldrar eller annan vårdnadshavare till barn som har färdtjänsttillstånd har rätt att 
utan egenavgift medfölja barnet vid resa.  

 

I bilen  
En färdtjänstresa innebär normalt endast transport från en adress till en annan adress 
med normal taxiservice. Föraren hjälper dig i och ur bilen, med säkerhetsbältet och till 
och från entrédörr. Visa alltid giltig legitimation för föraren. 
 

Du kan ta med dig en medresenär eller egna underåriga barn, om det inte står något 
annat i ditt beslut. Medresenären stiger alltid av och på vid samma adress som du. 
Medresenären betalar samma egenavgift som dig vid resan. Barn 0-7 år åker gratis till och 
med juni månad det året barnet fyller 7 år. Efter det betalar barnet halv avgift till och med 
juni månad det året barnet fyller 16 år.  

En ledsagare är en person som följer med på resan p.g.a. att resenären behöver 
omfattande hjälp under själva resan. En ledsagare beviljas aldrig endast på grund av ett 
behov av hjälp på destinationen. Ledsagaren betalar inte någon egenavgift. Vem som helst 
som klarar att utföra den hjälp som förväntas kan vara ledsagare. Ledsagaren anordnar 
resenären själv. 

Om du på något sätt är missnöjd med din resa så ring direkt till Sörmlandstrafiken på 
telefonnummer 020-44 40 00 och uppge personnummer och tid för resan. 

 

 

Övrig information 
Enkelresor och väntetid 

Avbrott i samband med färdtjänstresa tillåts ej. Färdtjänst kan endast beställas som enkelresa 
utan uppehåll. Undantag är kyrkogårdsbesök då resa till och från kyrkogården räknas som en 
resa, om besöket tar högst 15 minuter samt under förutsättning att resan börjar och slutar på 
samma adress. Egenavgift beräknas på den totala reslängden. 

 



Färdtjänstresa i annan kommun 

Du som är färdtjänstberättigad i Trosa kommun har rätt att anlita färdtjänst i annan kommun. 
Du får då själv lägga ut kostnaden för resan. Trosa kommun ersätter din färdtjänstkostnad, 
minus egenavgiften, i efterhand. 

Var vänlig sänd kvittot på resan med uppgifter om namn, personnummer, datum för resan, 
varifrån och vart resan gjorts, om medresenär åkte med samt kontonummer till: Trosa 
kommun, ”Färdtjänst”, 619 80 Trosa 

 

Övrigt 

• Synskadad får ha ledarhund med, i övrigt tillåts inga pälsdjur. 

• Bagage får medtas i samma utsträckning som vid resa med allmänna 
kommunikationer, dvs. max 3 kassar eller motsvarande. 

 

För ytterligare information om färdtjänst vänd Dig till en färdtjänsthandläggare i Trosa 
kommun 0156-520 00. 


