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Kontakt 
Vellinge kommun 

Telefon 040-42 50 00 

 

 
FÄRDTJÄNST -SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 
 

Vem kan beviljas färdtjänst 

Färdtjänst är en särskild del av kollektivtrafiken för dig som har en varaktig 

funktionsnedsättning som gör att du har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att 

resa med allmänna kommunikationsmedel.  

 

Kraven för att beviljas färdtjänst är högt ställda. Kan du, om än med vissa svårigheter, 

förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel föreligger inte rätt 

till färdtjänst. Tillfälliga funktionsnedsättningar under tre månader berättigar inte till 

färdtjänst. Avsaknaden av eller avståndet till allmänna kommunikationer är inte ett skäl till att 

beviljas färdtjänst. 

Du ska vara folkbokförd i Vellinge kommun för att kunna ansöka om färdtjänst. 

Du reser tillsammans med andra resenärer. Till skillnad från taxiresor åker man därför inte 

alltid närmaste vägen till resmålet.  
 

Ansökan 

Det är Vellinge kommun som utreder och beslutar om rätten till färdtjänst.  

Du ansöker via e-tjänst som du hittar på kommunens hemsida, vellinge.se. Du behöver ha ett 

personligt bank-id för att kunna ansöka via e-tjänst.  

Vill du hellre ansöka via blankett så går det bra. Du kan kontakta Vellinge kommuns växel 

om du vill ha en ansökningsblankett hemskickad till dig.  

Skicka den ifyllda ansökan till: Vellinge kommun, 235 81 Vellinge. Märk kuvertet med 

”Färdtjänst”. 

För att kunna ansöka om färdtjänst behöver du komplettera din ansökan med ett medicinskt 

intyg som styrker din funktionsnedsättning och dess varaktighet. Bifoga intyget med din 

ansökan, eller be den medicinskt legitimerade personalen att skicka intyget direkt till Vellinge 

kommun. Handläggningstiden är beroende på mängden ansökningar som inkommit. 

Ansökningarna behandlas i tur och ordning. 

 

Kostnad 
Priset på resan beror på hur långt du ska resa, och är indelad i olika intervall. Priset beräknas 

utifrån närmsta körväg, oavsett hur den faktiska resan körs. Varje intervall omfattar fyra 

kilometer, utom de första åtta kilometrarna. Första intervallet är avgiften 30 kronor. Därefter 

ökar priset med sju kronor per intervall. 

 


