
Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan förflytta dig eller 
åka med kollektivtrafiken kan du ansöka om färdtjänst. Färdtjänsten gäller 
inom kommungränsen med obegränsat antal resor. 

Socialförvaltningen 
Adress: Åsgatan 13, Gnesta  
Telefon: 0158 - 275 000 (kommunens servicecenter) 
E-post:servicecenter@gnesta.se
www.gnesta.se

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är ett stöd för dig som har väsentliga svårig-
heter att förflytta dig eller att resa med allmänna kommu-
nikationer. Resorna sker i första hand genom samåkning i 
bil eller buss som är anpassade för att till exempel kunna 
ta emot rullstol.

Vem kan få färdtjänst?

För att få färdtjänst krävs att du
• har stora svårigheter att resa på egen hand
• har svårt att resa med allmänna kommunikationer
• har en funktionsnedsättning som bedöms vara längre 

än tre månader
• är skriven i Gnesta kommun.

När beviljas inte färdtjänst?

Du beviljas inte färdtjänst när 
• det saknas allmänna kommunikationer 
• du har lång väg till busshållplats och glest utbud av 

allmänna kommunikationer 
• resor som bekostas av det allmänna, till exempel 

resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad 
behandling är sjukresor som vårdgivaren ansvarar 
för. Har du frågor om sjukresor ringer du till sjukre-
seenheten i Region Sörmland på 0155 -24 73 57.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

En ansökan om färdtjänst gör du enklast via kommunens 
e-tjänster eller via ansökningsblankett som du hittar på 
www.gnesta.se. Du kan även kontakta färdtjänsthand-
läggaren i kommunen om du har ytterligare frågor om 
ansökan.

Hur ofta får jag resa och hur långt?

Färdtjänsten gäller inom kommungränsen med 
obegränsat antal resor. Dessutom får du åka 20 enkel-
resor per år inom Södermanlands län och/eller till 
Mölnbo, Järna, Södertälje (Kringlan, Stortorget) och 
Södertälje Syd. Avbrott i samband med din färdtjänstresa 
tillåts inte. Undantag är kyrkogårdsbesök på högst 15 
minuter i den egna kommunen, under förutsättning att 
resan påbörjas och avslutas på samma adress.

Läs mer på nästa sida!
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Kontakt

Färdtjänsthandläggare, via kommunens 
servicecenter
Tel: 0158 - 275 000

Beställningscentralen
020 - 44 40 00

Kan jag få hjälp av chauffören?

Chauffören hjälper till att öppna bildörren, underlätta 
i- och urstigning, bära bagage med mera. Åtagandet 
sträcker sig emellertid inte längre än till ytterdörren i 
markplanet. Om du behöver hjälp i till exempel trappor 
kan extra hjälp beviljas av kommunen.

Vem får följa med på resan?

Om du behöver ledsagare för att kunna genomföra din 
resa ansöker du om detta hos kommunen. Behovet av 
ledsagare måste vara knutet till själva resan och inte till 
exempelvis vistelsen på resemålet. 

En medresenär får medfölja och betalar samma avgift 
som den som beviljats färdtjänst. Om du är synskadad får 
du ha ledarhund med, i övrigt tillåts inga pälsdjur. Du får 
ha med dig normalt bagage, vilket motsvarar  3 väskor/3 
matkassar. Därutöver får ett handikapphjälpmedel 
medföras. 

Vad gäller vid arbetsresor?

Du som arbetar och har fått din ansökan om färdtjänst 
beviljad kan åka till och från ditt arbete, inom Gnesta 
kommuns färdtjänstzon. Arbetsresor kan endast ske 
mellan hemmet och arbetsplatsen. Avgiften för arbets-
resor motsvarar den avgift som gäller för månadskort 
inom kollektivtrafiken. Med arbetsresor jämställs resa 
till och från daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) eller sysselsättning och dagverksamhet enlig 
Socialtjänst lagen (SOL).

Hur mycket kostar det att åka?

Resande betalar egenavgift direkt till chauffören. Betal-

ning kan ske kontant och med betalkort. Avgiften baseras 
på hur långt du åker och är olika för barn och vuxna. 
Maxavgiften inom kommunen är 50 kronor, oavsett om 
resan är längre än 30 kilometer. För aktuella prisupp-
gifter,  kontakta kommunens servicecenter eller färd-
tjänsthandläggaren.

Ledsagare betalar ingen avgift. Medresenären betalar 
samma avgift som du som har färdtjänst. Barn som är 
under 7 år och har beviljats färdtjänst bör alltid ha en 
vuxen person med sig vid resa.

Hur beställer jag en färdtjänstresa?

Alla färdtjänstresor beställs hos en beställningscentral 
som är gemensam för de flesta kommuner i länet. Du 
hittar telefonnumret i rutan här nedan.

Uppge följande vid beställningen:
• Kundnummer eller personnummer
• Tidpunkt för planerad resa. Ange den tid du senast 

bör vara framme. Beställningscentralen har rätt att 
ändra avresetiden för att öka möjligheten till samåk-
ning.

• Om medhjälpare eller medresenär medföljer.
• Om extra hjälp av chaufför behövs.
• Om rullstol, rollator eller permobil skall medtagas.

Beställ din resa i god tid! Har du synpunkter gällande 
din resa, ring beställningscentralen. 


