
Samhällsbyggnad Gävle

Färdtjänst



Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till 
vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med 
funktionsnedsättning. När du åker färdtjänst reser du tillsammans 
med andra, precis som i kollektivtrafiken.

Vem kan få färdtjänst?

Om du på grund av funktionsnedsättning har stora svårigheter att på 
egen hand använda kollektivtrafiken kan du bli beviljad färdtjänst.

För att kunna få ett tillstånd ska din funktionsnedsättning beräknas 
bestå i minst sex månader från den dag du söker färdtjänst.

Du måste vara folkbokförd i Gävle kommun.

Så här ansöker du om färdtjänst

Ansökan ska göras skriftligt. Ansökningsblanketten kan du beställa 
via Gävle kommuns kundtjänst på telefonnummer 026-17 80 00. 

Du hittar den också på www.gavle.se/fardtjanst.

När kan jag resa?

Du kan resa 
Måndag - torsdag mellan kl. 05.00 och 23.30. 
Fredagar, lördagar och helgdagsaftnar mellan kl. 05.00 och 02.30. 
Söndagar och helgdagar mellan kl. 07.00 och 23.30.

Hur mycket kan jag resa?

Som mest kan du beviljas 300 enkelresor per år. Hur många du har 
blivit beviljad ser du i ditt beslut. För att få veta hur många enkelresor 
du har gjort ringer du beställningscentralen eller Samhällsbyggnad 
Gävle.



Var kan jag resa?

Ditt färdtjänsttillstånd gäller för resor inom Gävle kommun och tre 
mil utanför kommungränsen.

Du kan dessutom resa i andra kommuner i hela Sverige. 

Vill du resa över kommungränser kan du ansöka om riksfärdtjänst. 

Vissa resor får du inte göra med färdtjänst, till exempel sjuk- och 
behandlingsresor. Vill du veta mer om sjukresor kontaktar du 
Sjukreseenheten på Region Gävleborg, tel. 0771-65 01 01.

Kostnad för resor utanför Gävleborgs län 
För att resa  med färdtjänst utanför Gävleborgs län behöver du 
ansöka om ett tillstånd hos Samhällsbyggnad Gävle. 

Reser du utanför Gävleborgs län betalar du halva priset på taxins 
taxameterbelopp.



Så här beställer du resor

För att underlätta samordningen måste du beställa din resa 
senast 30 minuter i förväg. Du kan även beställa din resa 
några dagar innan om du vill. 

Säg till vid bokning om du har medresenär eller ledsagare 
med dig på resan. Samma sak gäller om du behöver utökad 
service, lyfthjälp eller om du till exempel tar med dig ett 
djur. 

Du ska kunna visa legitimation i samband med resan. 

Du kan beställa din resa på tre olika sätt:

Telefon
Ring beställningscentralen på telefonnummer
0771-64 64 65. 
 
E-post
E-posta din beställning till 
bokning.serviceresor@regiongavleborg.se

SMS 
Skicka ett SMS till nummer 71370 och i meddelandet skriver 
du: Serviceresa [mellanslag] och därefter din beställning.  

 

Beställningscentralens öppettider 

Vardagar från 06.00 till 22.00.
Lördagar och helgdagsaftnar från 07.00 till 22.00.
Söndagar och helgdagar 08.00 till 22.00.

3 mil



Vad kostar resan?

Avgifter

Vuxen* Ungdom**
1 zon 45:- 25:-
2 zoner 55:- 30:-
3 zoner 75:- 40:-
4 zoner 90:- 45:-
5 zoner 110:- 55:-
6 zoner 125:- 65:-
7 zoner 140:- 70:-
8 zoner 155:- 80:-
9 zoner 170:- 85:-
10 zoner 210:- 105:-
* gäller från och med den dag man fyller 20 år.
** gäller till den dag man fyller 20 år.

Priset baseras på zonindelningen enligt kartan till 
vänster. Du betalar direkt till chau`ören med kort eller 
kontanter. Du får ta med två barn under 7 år utan 
kostnad. Prisuppgift kan du begära när du beställer resan. 
Har du rätt till arbetsresor kan du köpa månadskort eller 
årskort.

Ledsagare och medresenär

Ledsagare
Ledsagare är den person du måste ha med dig inne i bilen 
för att självständigt kunna resa. Ledsagaren betalar 
ingenting för resan. Det är Samhällsbyggnad Gävle  som 
tar beslut om du har rätt till ledsagare. Säg till vid 
bokning om du har ledsagare med dig på resan.

Medresenär
Medresenär är den person som du har med dig som 
sällskap i bilen. Du får alltid ta med dig en medresenär, 
denne betalar samma avgift som du. Säg till vid bokning 
om du har medresenär med dig på resan.



Service i samband med resor

Service som ingår
En grundservice ingår alltid när du reser med färdtjänst:
• komma till och från ytterdörren
• öppna bildörren
• stiga i och ur bilen
• ta på dig säkerhetsbältet
• ta med hjälpmedel och väskor.

Utökad service
Om du oftast behöver mer hjälp än vad som ingår i grundservicen, 
till exempel bli hämtad inne i huset, kan du beviljas utökad service. 
Detta ingår då i ditt färdtjänsttillstånd. Utökad service kan även 
köpas till vid enstaka tillfällen, då betalar du 15 kronor.

Lyfthjälp
Har du behov av att bäras i trappor kan lyfthjälp ingå i ditt 

färdtjänsttillstånd. Du får bara lyfthjälp i samband med resa.

Ledsagarbiljetten – om du vill åka kollektivt

Alla som har färdtjänst kan få en ledsagarbiljett. Det ger dig 
möjlighet att ta med en ledsagare om du väljer att åka med den 
vanliga kollektivtrafiken. Du betalar för din resa medan ledsagaren 
åker gratis när kortet visas upp. Ledsagarbiljetten gäller både på 
bussarna och på X-tåget.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om färdtjänst eller fördjupad kunskap 
om färdtjänstverksamheten kontaktar du Samhällsbyggnad Gävle.

Kontakt

Telefon: 026-17 80 00
Fax: 010-451 60 04
E-post: samhallsbyggnad@gavle.se
www.gavle.se/fardtjanst

Besöksadress:
Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22, Gävle





Gävle kommun

801 84 Gävle

www.gavle.se


