
   

 
      | 2020 

 

Information till dig som beviljats färdtjänst 
 

Kommunens färdtjänstområde är hela Skåne. Färdtjänstresan ska påbörjas eller avslutas i Vellinge 
kommun. En färdtjänstresa räknas som en del av kollektivtrafiken. Du reser tillsammans med 
andra resenärer. Till skillnad från taxiresor åker man därför inte alltid närmaste vägen till resmålet 
och restiden kan därmed bli längre. Typen av funktionsnedsättning avgör val av transportfordon 
vid varje resetillfälle. På en resesträcka kan byten mellan fordon förekomma.  

Beställning av resa    
Färdtjänsten utförs av Vellinge Taxi enligt särskilt avtal. Alla färdtjänstresor ska beställas direkt 
hos Vellinge Taxi. Beställning av resa inom kommunen ska göras senast en timme i förväg och 
vid resa utanför kommunen senast två timmar i förväg. När du ringer och beställer ska du uppge 
ditt personnummer.  
Inställelsetiden, tidsfönstret, är +/- 15 minuter, vilket innebär att taxin kan hämta dig från 15 
minuter före till 15 minuter efter den beställda tiden. 
Som bagage får du ta med dig två fulla kassar, vilket motsvarar det du kan ta med dig som vanlig 
bussresenär. Beställning av resa där trappklättrare ska användas bör göras minst fyra timmar 
innan resan ska äga rum. 
 

När går det att åka färdtjänst 
Färdtjänst trafikerar kommunen samma tider som kollektivtrafiken. 
Måndag-torsdag klockan 05.00-01.45, fredagar klockan 05.00-03.45, 
lördagar klockan 05.30-03.45 samt söndagar klockan 05.30-01.45 

 
Medresenär  
Du har rätt att ta med dig en medresenär under resan. Medresenären måste stiga på och av 
samtidigt som du och ska betala avgift enligt färdtjänsttaxan. Om medresenär ska följa med på 
resan ska detta anmälas vid beställning. Medresenär får inte förorsaka arbete för föraren utöver 
normal taxiservice. 

Barn till färdtjänstberättigad  
Har du barn som är under 16 år, får de följa med kostnadsfritt vid färdtjänstresa. Om bilstol eller 
bilkudde krävs, ansvarar vårdnadshavaren för detta. Barnet får inte förorsaka arbete för föraren 

utöver normal taxiservice. 

Ledsagare 
Om du inte kan genomföra en färdtjänstresa på egen hand i bilen kan du ansöka om ledsagare, 
som åker med kostnadsfritt. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till 
ankomstadressen. Ansökan om ledsagare skickas till Vellinge kommun tillsammans med 
medicinskt intyg som beskriver varför du inte kan vistas i bilen på egen hand. Ledsagaren 
måste stiga på och av samtidigt som du gör och får inte själv vara berättigad till färdtjänst. Du 
ansvarar själv för att ordna med ledsagare. 
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Resor som börjar och slutar i kommun utanför Skåne län 
Om du tillfälligt ska vistas i en kommun utanför Skåne finns det möjlighet till färdtjänstresor i 
den kommunen, förutsatt att den kommunens taxibolag är ansluten till Riksfärdtjänst.  
Du kommer att få taxikuponger, sk RIAK-kuponger, hemskickade till dig för dessa resor. Resa 
inom kommun utanför Skåne gäller för max tolv enkelresor under en period på tre månader. 
När du reser lämnar du en kupong till föraren och betalar en fast egenavgift på 30 kr. 
Kommunen fakturerar i efterhand den överskjutande egenavgiften.  
Du ansöker om färdtjänstresa inom kommun utanför Skåne via Vellinge direkt på telefon 040-42 
50 00. Ansökan ska göras senast en månad före avresa.  
 

Avgifter 
För beräkning av avgiften vid resan delas färdtjänstresan in i intervaller, enligt tabellen nedan. 
Högsta egenavgift är 219 kronor. Avgiften för resan faktureras i efterhand av färdtjänstutföraren 
Vellinge Taxi. Priset beräknas utifrån närmsta körväg, oavsett hur den faktiska resan körs. 
Barn betalar halva vuxenpriset till och med den 30 juni det år barnet fyller 18 år. 

 
 

  

Intervall Kilometer Kronor 
1 0-8 30 

2 8-12 37 

3 12-16 44 

4 16-20 51 

5 20-24 58 

6 24-28 65 

7 28-32 72 

8 32-36 79 

9 36-40 86 

10 40-44 93 

11 44-48 100 

12 48-52 107 

13 52-56 114 

14 56-60 121 

15 60-64 128 

16 64-68 135 

17 68-72 142 

18 72-76 149 

19 76-80 156 

20 80-84 163 

21 84-88 170 

22 88-92 177 

23 92-96 184 

24 96-100 191 

25 100-104 198 

26 104-108 205 

27 108-112 212 

28 112- 219 

Kontakt 

Beställa färdtjänstresa:  

Vellinge Taxi telefon 040-45 33 64 

 

Synpunkter/klagomål på resan: 

Vellinge Taxi telefon 040-45 33 64 

 

E-post Vellinge Taxi: 

info@vellingetaxi.se  

Vellinge Kommun:  

telefon 040-42 50 00 

 

  

 

Förlängning av tillstånd 
Vid förlängning av tillstånd ska ny 

ansökan skickas till Vellinge kommun. 

Ansökan ska innehålla ett läkarintyg 

om inget annat avtalats. 
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