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Egenavgift för färdtjänstberättigad vid resa med taxi och specialfordon 
Vid resa med färdtjänst betalar kommunen en del av resan och resenären betalar en viss 
avgift som kallas för egenavgift. Egenavgiften för färdtjänst är fastställd av 
kommunfullmäktige. Egenavgiften betalas direkt till chauffören för varje påbörjad resa. Det 
kostar olika mycket beroende på hur långt du ska resa. 
 
Zon     Egenavgift/enkelresa 
1. upp till 6 km   46 kronor 
2. 6 km – 11 km   56 kronor 
3. 11 km – kommungränsen  66 kronor 
 
Vid resa över 30 km tillkommer 30 kr per påbörjad mil om resan går in i annan kommun. 
Denna avgift uttas efter tre mils resa. 
 
Färdtjänstberättigad som har tillstånd till ledsagare har rätt att ha ledsagaren med 
kostnadsfritt vid resa med taxi och specialfordon. 
 
Medresenär betalar enligt gällande egenavgift. 
 
Arbetsresor 
Behöver du åka färdtjänst till och från ditt arbete kan du ansöka om arbetsresor. 
Arbetsresor betalas via faktura månadsvis i efterskott. Avgiften motsvarar en 30-dagars 
periodbiljett baserad på Sörmlandstrafikens gällande taxa, för den sträcka du åker.  
 
Avgift 
30-dagars periodbiljett baserad på Sörmlandstrafikens gällande taxa, för den sträcka du 
åker. 
 
Verksamhetsresor 
Färdtjänsttillståndet kan även inrymma beslut  om  verksamhetsresa. Med 
verksamhetsresa avses resa till och från biståndsbeviljad verksamhet enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller verksamhet enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL (omsorgsresa). Om  färdtjänsttillståndet omfattar 
verksamhetsresa  till  och  från daglig  verksamhet tas en maximal egenavgift ut 
motsvarande 30-dagars zonbiljett vuxen för resor enligt Sörmlandstrafikens gällande taxa. 
Avgiften faktureras månadsvis i efterskott. 
 
Avgift 
Verksamhetsresor: 30 kronor per enkelresa eller som mest motsvarande 30-dagars 
zonbiljett enligt Sörmlandstrafikens gällande taxa. 
 
Omsorgsresa för ej färdtjänstberättigade personer 
För personer som vistas på biståndsbeviljat korttidsboende och som behöver företa sig en 
enstaka resa, tas en egenavgift ut motsvarande en sjukresa. Avgiften faktureras månadsvis 
i efterskott. 
 
Avgift 
100 kronor per enkelresa

 
 


