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Första året med det nya avtalet är nu nästan till 
ända. Det nya avtalet innebar större utmaningar och 
svårigheter än väntat men sedan årsskiftet är det 
nu färre klagomål och färre förseningar. Säkert är 
att de gröna bilarna syns och att färdtjänsten märks 
betydligt mer.

Gröna bilar gör att 
färdtjänsten syns mer  
i staden 
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Miljökraven 
Det nya trafikavtalet hade en tydlig miljöprägel med 
både krav och bonus för att öka användningen av 
fossilfria bränslen. Efter första halvåret ser vi att 
färdtjänstens övergång till fossilfria bränslen har gått 
fortare och nått längre än vi i förväg trodde skulle 
vara möjligt. Då kraven påverkar hela taxibranschens 
val av fordon och bränslen är alla som bor, vistas och 
verkar i Göteborg att gratulera. 

Fler kvinnor som förare
Flera nya förare som anställdes i höstas, och numera 
är varma i kläderna i sitt jobb som förare, berättar 
vid olika tillfällen att ”det är det roligaste jobb de har 
haft”. Ett par av trafikföretagen har aktivt rekryterat 
kvinnor med erfarenhet från bland annat service, 
vård och omsorg. Vi strävar fortsatt mot en jämnare 
könsfördelning i föraryrket och många förare med 
erfarenhet från ovanstående sektorer.

Färdtjänsten – en del i trafikkontoret
De omfattande ombyggnationerna som vi har fram
för oss i Göteborg kommer att innebära försämrad 

framkomlighet och ökande kostnader för färdtjänst
trafiken. En mer tillgänglig och anpassad kollektiv
trafik och flexlinje behövs därför för att avlasta och 
komplettera färdtjänsten och samtidigt möta rese
närernas behov.

Sedan den 1 januari 2016 har färdtjänsten varit en 
del av trafiknämnden och ingår sedan 1 mars i år som 
en sektor i trafikkontoret. För dig som använder dig 
av färdtjänst innebär det ingen skillnad mot tidigare. 
För respektive verksamheter innebär det fördelar att 
bli en gemensam förvaltning och prata tillgänglighet, 
resor och framkomlighet i såväl utvecklings stadie 
som vid ombyggnationer.

Avslutningsvis vill jag önska er resenärer en riktigt 
trevlig sommar!

Peter Norling
Sektorschef färdtjänsten, Göteborg Stad
peter.norling@fardtjansten.goteborg.se

FOTO: CECILIA ALMEMO
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Den 4 – 6 april var det åter igen dags för Leva & 
Fungera på Svenska Mässan i Göteborg. Leva & Fungera 
är Nordens största mässa för tillgänglighet och hjälpmedel 
och äger rum vartannat år. I år deltog omkring 250 utställare 
och det var över 15 000 besökare på mässan. Färdtjänsten 
var på plats och svarade på frågor om bland annat app och 
internetbokning, flexlinjen, färdtjänst och reseinstruktörer. 
Ett uppskattat inslag var att det under en stund varje dag 
fanns möjlighet för besökarna att träffa förare från de olika 
trafikföretag som kör serviceresor för oss.

Färdtjänsten  
på Leva & Fungera

Mässa

Värt att veta om färdtjänsten
I Göteborg finns det cirka 18 700 personer med 
färdtjänsttillstånd. Det motsvarar 3,5 % av alla 
göteborgare. Förutom färdtjänstresor utför vi 
serviceresor så som skolresor och LSS-resor på 
uppdrag av Göteborgs Stads olika stadsdelar.  
Vi kör även färdtjänst på uppdrag av Mölndal och 
Härryda kommun. 

År 2016 utfördes 596 000 färd
tjänstresor och 208 000 flexlinjeresor. 
Totalt, med andra resor som skol
skjuts och LSSresor inräknat, blev 
det 1 330 000 serviceresor under förra 
året. Under samma period hade vi 
6 483 klagomål. Utöver klagomålen 
fick vi också flera allmänna synpunkter 
och även beröm.

Våra fordon och resor
Under 2016 samarbetade vi med tio 
olika trafik företag. All trafik upp

handlas i konkurrens och körs på 
entreprenad. Vi har nära 2 000 förare 
som kör serviceresor för oss. Många av 
dem kör bara serviceresor – oftast då 
i grönt fordon – medan andra arbetar 
i företag som vi samarbetar med vid 
tillfällen när vi behöver fler fordon.

På uppdrag av Västtrafik ansvarar vi 
för Flexlinjen i Göteborg. Flex linjen 
är en del av kollektivtrafiken och till 
för alla, men du som har färdtjänst 
reser gratis. Flexlinjen är mindre blåa 
bussar som kör i begränsade områden 

i Göteborg. Du bokar din resa hos oss 
på beställningscentralen i Högsbo. I 
Högsbo arbetar cirka 130 personer 
och runt 80 av dessa arbetar enbart 
med beställning, bokning och pla
nering av din resa. Vi gör 1,1 miljon 
bokningar per år och tar emot cirka 
3 000 samtal per dag där 70 % av 
samtalen besvaras inom en minut. 

Du kan även boka din resa via app och 
internetbokning, det är över 7 % av alla 
resor som bokas via vår självservice.

 

Mässa
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 Tillståndshandläggarna på färd
tjänstens kontor i Högsbo har 60 
heliga minuter varje arbetsdag: under 
telefontiden mellan klockan 9 och 10 
ska alla vara på plats och kunna ge 
svar på göteborgarnas frågor om färd
tjänst, flexlinjer, ledsagare och läkar
intyg.
Så dags har morgonpigga RoseMarie 
Åhling redan jobbat ett par timmar. 
Hon är en av de handläggare som 
 tidigast öppnar sin dator för att kolla 
vilka nya handlingar som dykt upp i 
inkorgen. 

–  Ärendena handläggs i första hand 
i tur och ordning efter när de kommit 
in till färdtjänsten, men i vissa fall kan 
undantag göras.

Handläggarna Malin Ottosson och 
Gunnar Gustafsson har precis som 
RoseMarie alltid telefonen på arm
längds avstånd mellan 9 och 10.

– En del kanske tycker att tele
fontiden är i kortaste laget, men om 
den var längre skulle det begränsa 
vår effektivitet. Dessutom kan ju 
kund service hjälpa till med enklare 
ärenden, säger Gunnar som jobbat 
med färdtjänst i mer än 30 år. 

Handläggningstiden varierar
Med socionomexamen och tio års 
erfarenhet från handläggarjobb i 
Kungälv anslöt Malin Ottosson till 
Göteborgskontoret i början av 2016.

– Det finns två frågor som åter

kommer oftare än andra, konstaterar 
hon: 
• Har jag fyllt i blanketten korrekt?
• När kan jag räkna med att få besked?

Var och en av dussinet handläggare 
kan ha upp till 50 ansökningar att 
hantera. Ofta färre, men nästan aldrig 
fler.

En förutsättning för handläggning 
är att ansökan åtföljs av ett läkar
utlåtande. Om det saknas behöver det 
skickas in innan handläggningen kan 
gå vidare.

–  Jag ringer gärna ett komplette
rande telefonsamtal innan jag fattar 
beslut. Ibland vill jag kanske ha en 
lite utförligare bakgrund, eller bara be 
personen att med egna ord berätta om 

Få delar av Göteborgs Stad har så nära kontakt med göteborgarna som 
färdtjänsten. Handläggarnas vardag kräver både konsekvens och lyhördhet. Regler 
ska följas och förstås, gärna med ett leende.

Lyhörda handläggare

ANSÖKAN & HANDLÄGGNING
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sina svårigheter, säger Malin Ottosson 
och fortsätter:

– Å andra sidan är vissa ansökningar 
så tydliga och klara att beslut kan tas 
redan efter en kvart.

De allra flesta sökande får den po
sitiva respons de hoppats på, men 
ibland vill handläggarna trots allt ha 
ett utförligare underlag. Då kan den 
sökande bjudas in till kontoret för ett 
personligt möte.

–  Någon gång gör vi även hem
besök – till exempel om man vill veta 
mer om miljön kring den sökandes 
bostad, säger RoseMarie Åhling.

–  Det är viktigt att vi handläggare 
själva också känner till hur det är 
att åka med bussar och spårvagnar. 
Annars kan vi inte utföra vårt arbete 
på rätt sätt, fyller Gunnar Gustafsson i.
Bättre och utökad kollektivtrafik, 

modernt anpassade fordon och rese
centra har tillsammans med flex
linjens många möjligheter bidragit 
till att senarelägga resenärernas färd
tjänstdebut. 

–  Allt det där bidrar också till att 
vi får färre tveksamma ärenden, säger 
RoseMarie Åhling. När svåra frågor 
ändå hopar sig tar hon gärna hjälp av 
kollegor för att bolla ärendet en extra 
gång.

Vägledande domar
Emellanåt händer det att den sökande 
känner sig besviken över hand
läggarens avslag och vill överklaga. 

–  Då skickar vi alla handlingar till 
förvaltningsrätten som fattar ett eget 
beslut. Vi handläggare har dessutom 
regelbundna genomgångar av domar: 
Ska vi kanske ändra vårt synsätt, vara 

mer eller mindre generösa? Vissa domar 
är ju vägledande för hur vi fattar beslut 
i olika ärenden, resonerar Gunnar 
Gustafsson. Med sin långa erfaren het 
tror han att få delar av kommunen 
har så nära kontakt med invånarna 
som just färdtjänsten.

–  I nästan alla undersökningar som 
görs med våra resenärer får vi höra att 
”färdtjänsten är toppen”. Särskilt de 
äldre göteborgarna är oerhört tack
samma.

Malin ser för sin del fram emot 
varje nytt möte:

–  Man får nästan alltid en spännande 
livsberättelse.

Tidigt i morgon bitti slår RoseMarie 
Åhling på sin dator igen:

Undrar just vilka handlingar som 
möter henne och kollegorna den här 
dagen?

TEXT: LARS HJERTBERG  
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 När du har skickat in en ansökan om färdtjänst, 
led sagare eller något annat kommer den med posten till 
färdtjänsten. 

Hos färdtjänsten öppnas alla kuvert, ett i taget för 
att inte riskera att blanda ihop olika ansökningar med 
varandra.

Innehållet i varje kuvert stämplas med datum som 
visar när det tagits emot. Sedan skannas varje ansökan in 
i färdtjänstens datorsystem och fördelas till en hand
läggare som fattar beslut i ärendet. 

Vad händer med min ansökan?

Vad gäller för att 
få färdtjänst? 
Grundläggande kriterier för att 
beviljas färdtjänst är att:

• du är folkbokförd i Göteborgs 
kommun

• du har en funktionsnedsättning 
som inte är tillfällig. Det betyder 
att funktionsnedsättningen ska 
bestå i minst tre månader

• funktionsnedsättningen gör 
att du som söker färdtjänst 
har väsentliga svårigheter att 
förflytta dig på egen hand 
eller att resa med allmänna 
kommunikationsmedel.

Vad säger lagen om färdtjänst?
Färdtjänsten har som uppdrag att 
utreda, bedöma och fatta beslut gällande 
färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 Färdtjänsten beslutar om färdtjänsttillstånd och riks
färdtjänst utifrån nedanstående lagar.
• Lag (1997:736) om färdtjänst 
• Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 

Förutom ovanstående lagar gäller även de utarbetade 
riktlinjer som finns för färdtjänst och riksfärdtjänst i 
 Göteborgs Stad. Riktlinjer finns för att ge vägledning och 
rådgivning för frågor som rör färdtjänst och riksfärdtjänst i 
Göteborgs Stad. Till grund för riktlinjerna ligger politiska 
mål, berörd lagstiftning och rättslig praxis som tillkommit 
vid prövning i domstol.

Lagstiftning och ytterligare regelverk finns att ta del av 
på goteborg.se/fardtjanst
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 I appen kan du bland annat enkelt boka 
och avboka resor, överblicka dina bokade 
resor, se hur många resor du har kvar och få 
fakturainformation. 

Vi arbetar hela tiden för att appen ska bli 
bättre. De senaste nyheterna är möjligheten 
att få avståndet mellan dig och fordonet 
uppläst när du väntar på en bokad bil 
och att du kan logga in i appen med ditt 
fingeravtryck (förutsatt att du har en telefon 
som stödjer den tekniken). Nu arbetar vi för 
att det inom kort ska bli möjligt för dig som 
har tillstånd för att resa med assistanshund 
eller bilbarnstol att boka dessa resor i appen. 

 Läs mer om appen och hur du laddar ner 
den på www.goteborg.se 

 Färdtjänstens reception och växel har 
öppet måndag till fredag klockan 8.30–
16.00. Dag före helgdag stänger växeln 
och receptionen klockan 13.00. 

Vi finns på Högsbogatan 40. Närmsta 
hållplats med kollektivtrafiken är Axel 
Dahlströms torg. Närmsta mötesplats för 
flexlinjen är 1054.

Telefon växel: 03141 95 90

Öppettider 
i reception 
och växel

Du vet väl om att du 
kan boka dina resor via 
färdtjänstens app?
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Färdskrivaren

Nyheter om flexlinjen

Område Mötesplats Förändring

Vardagar: Frölunda-Sisjön, Högsbo, 
Tynnered, Älvsborg,  
Centrala Tynnered-Älvsborg

Lördagar: Högsbo-Sisjön,  
Centrala Tynnered-Älvsborg

1281 Valthornsgatan 27 Ny

Vardagar: Kortedala, Bergsjön-Utby
Lördagar: Kortedala

371 Bellevue, läge E Tas bort på grund av få resande. Beställnings-
centralen kan rekommendera alternativa 
mötesplatser i närheten när du bokar din resa.

Vardagar: Centrum
Lördagar: Centrum

720 Wavrinskys plats, läge A Flyttas till Guldhedstorget 1 och byter namn till 
720 Guldhedstorget 1.

Vardagar: Centrum, Härlanda, 
Örgryte
Lördagar: Centrum

790 Korsvägen, läge A Flyttas till Mässans gata 14 och byter namn till 
790 Mässans gata 14.

Vardagar: Majorna-Linné
Lördagar: Majorna-Haga

810 Linnéplatsen, läge E Tas bort på grund av få resande. Beställnings-
centralen kan rekommendera alternativa 
mötesplatser i närheten när du bokar din resa.

Nya och ändrade mötesplatser

 Sedan 1 mars är det möjligt att resa med flex
linjen i Centrum även under lunchuppehållet 
(mellan klockan 12 och 13) på vardagar. Du bokar 
din flexlinjeresa precis som vanligt. 

Om du har frågor, kontakta flexlinjens kund
service på telefon 03141 95 52, vardagar klockan 
8–12.

Nyheter på  
flexlinjen Centrum

Västtrafik fortsätter att erbjuda alla som 
har giltigt färdtjänsttillstånd i Göteborg 
gratis resor med kollektivtrafiken inom 
staden. Erbjudandet förlängs så det 
gäller till och med den 30 juni 2018. 

Res fritt med Västtrafik  
i Göteborg

Så här fungerar det:
• Gäller för dig som har färdtjänsttillstånd 

inom Göteborgs Stad. 
• Gäller på alla linjer, även på flexlinjen, men 

bara för resor inom staden.
• Ta med dig ditt färdtjänstbevis och din 

legitimation. Dessa gäller som din biljett. 
En medresenär får följa med dig utan någon 
kostnad.
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Boka flexlinjeresa 
på telefon 031-41 96 90
via appen "Göteborgs Stad Mina resor" eller  
via internet http://minaresor.goteborg.se

Vill du veta mer? 
Flexlinjen kundservice 031-41 95 52 
telefontid måndag till fredag klockan 8–12

Har du frågor om priser och betalning kontakta  
Västtrafiks kundservice på telefon 0771-41 43 00

Vill du ha hjälp att komma igång att resa, kontakta  
resinstruktörerna på telefon 031-41 96 60, nås  
säkrast vardagar klockan 9–11.

Beställningsmottagaren kan se om du kan resa 
med flexlinjen eller inte. När du ringer och bokar 
så kollar vi alltid först om din resa går att göra 
med flexlinjen. 

Vi bokar en flexlinjeresa när du på egen hand kan ta dig till 
flexlinjebussen och resan går inom ditt flexlinjeområde på 
tider när flexlinjen kör.

Medborgardialog om flexlinjen

En av de punkter som diskuterades på mötet i december 
var att bältena i bussarna behöver ses över då de är tröga 
och flera resenärer inte klarar av att bälta sig själva. 
Dessutom innebär bussar med trappsteg eller höga 
insteg problem för vissa. Resenärerna framförde också 
önskemål om att det ska finnas trafik över rastuppehållet 
och fler turer i vissa områden. De önskade också att vissa 
mötesplatser skulle få någon form av hållplatskur som 
skyddar mot väder och vind.

Färdtjänsten arbetar vidare för att hitta lösningar och 
förbättringar för så många som möjligt av de frågor som 
togs upp under mötet. Vi kommer att berätta mer om 
arbetet i kommande nummer av Färdskrivaren.

Sedan december förra året träffas en grupp 
med flexlinjeresenärer och representanter från 
färdtjänsten för att diskutera hur flexlinjen kan 
utvecklas och förbättras. Tanken är att gruppen 
ska träffas två gånger om året för att fortsätta 
diskutera.

Har du frågor om medborgardialogen?
Kontakta färdtjänsten på telefon 03141 95 90 eller 
fardtjansten@fardtjansten.goteborg.se

Vi bokar flexlinjen 
när det är möjligt

Många fördelar med att resa med flexlinjen
Flexlinjebussarna tar ofta fler resenärer än färdtjänst
fordonen. Resan tar därför lite längre tid, men flex
linjen har också många fördelar:

• Du kan resa obegränsat. Resorna räknas inte från 
dina tilldelade resor.

• Det är gratis att resa med flexlinjen för dig som 
har färdtjänst. 

• Du kan ta flexlinjen till läkarbesöket istället för 
att boka en sjukresa.

• Du som har färdtjänsttillstånd får alltid ta med 
dig en medresenär gratis på flexlinjen.
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NÄR DU RINGER till beställningscentralen och vill boka 
din resa berättar du när och vart du vill åka. Beställnings
mottagaren får då upp vilken tid fordonet kommer. Därefter 
läggs informationen in i vårt stora bokningssystem och din 
resa planeras in på lämplig slinga.
När din granne ringer en kort stund efter ditt samtal är 
din resa redan inbokad tillsammans med andra, därför 
kommer grannens bokning att hamna på en ny slinga. 

Om ni vill vara säkra på att få resa tillsammans ska ni 
boka resan vid samma tillfälle. En av er ringer och gör 
 beställningen för er båda. Det förutsätter dock att ni hämtas 
och lämnas på exakt samma adress och vid samma tid. 

Ytterligare en vanlig fråga är att du som resenär inte får 
resa raka spåret till ditt mål. För att så många resenärer som 
möjligt ska kunna resa måste varje resa planeras så effektivt 
som möjligt. Resorna planeras därför utifrån tid och inte 
geografi. Därför kan det hända att du upplever att föraren 
kör åt ”fel” håll när du reser. Färdtjänstresan får ta ungefär 
dubbelt så lång tid som det tar att resa raka vägen. Fordonet 
stannar endast för att släppa av eller på andra resenärer.

Färdtjänst är en del av den särskilda kollektivtrafiken så 
du reser ofta tillsammans med andra resenärer och du kan 
inte heller alltid resa exakt den tid du önskar.

Trevlig resa!

Varför får jag inte resa tillsammans 
med min granne?
Vi samplanerar nästan alla färdtjänstresor. Det innebär att en 
förare hämtar och lämnar resenärer på en slinga som ser olika ut 
varje gång. En vanlig fråga vi får är varför man inte får resa ihop 
med sin granne när man ändå ska från och till samma adress.

Angered

Biskopsgården

2

1 3

4

Företagetsnamn 
kör serviceresor för

321

Högsbo

Centrum

Exempel på hur en färdtjänstresa kan planeras

1. Resenär ett hämtas 2. Resenär två hämtas 3. Resenär ett lämnas 4. Resenär två lämnas
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Notiser

 Rollatorer är ofta väldigt lika varandra. Det händer då 
och då att rollatorer förväxlas och ibland kan det dröja 
innan någon upptäcker att den är utbytt. Märk gärna 
din rollator med en namnlapp eller något som gör att du 
känner igen den för att undvika förväxling.

På olika webbplatser finns ett urval av de 
större infrastrukturprojekt som pågår eller 
inleds de närmaste åren, där kan du läsa 
mer om vad som händer i staden. 

Utveckling av Göteborg
Och till sist, på stadsutveckling.goteborg.se kan du som 
vill följa med i vad som händer i stadsutvecklingsfrågor 
och ta del av Göteborgs Stads information om hur staden 
utvecklas.

Källor: Västtrafik och Trafikkontoret

På www.goteborg.se/tadigfram finns information om 
byggprojekten samt hur de påverkar trafiken område för 
område.

På www.trafiken.nu finns information i realtid om 
trafik situationen i Göteborg.

På www.vastsvenskapaketet.se finns information om 
de olika delarna i västsvenska paketet. Här finns också 
en en interaktiv karta som visar avslutade, pågående och 
kommande projekt inom paketet.

På webbplatsen alvstaden.goteborg.se finns 
information om de stadsutvecklingsprojekt som ingår i 
Göteborgs Stads vision Älvstaden.

Månadskort inom Göteborg
 Reser du ofta med  färdtjänst kan månadskortet vara 
ett bra alternativ för att få en lägre månadskostnad för 
dina resor. Månadskortet kostar i år 610 kr (460 kr för 
ungdom). Om du vill ha ett månadskort betalar du in 
610 kr (alternativt 460 kr för ungdom) till färdtjänstens 
plus girokonto med kontonummer 890152. Ange ditt 
personnummer eller kundnummer i meddelanderaden, 
samt vilken månad kortet ska gälla. Vi behöver ha din 
betalning senast den 20:e månaden innan du vill börja 
resa. Månadskortet gäller alltid från den förste till den 
siste i en månad.

Tänk på att färdtjänstresorna du gör med månadskortet 
räknas in i det totala antalet resor du är beviljad. Du kan 
inte göra fler resor än du är beviljad även om du har ett 
giltigt månadskort. 

Borttappat under resan
 Om du har tappat bort något under resan ska du höra 
av dig direkt till företaget som körde dig. Om du inte vet 
vilket företag det var kan du ringa vår kundservice för att få 
hjälp. De olika företagen som kör för oss har olika sätt att 
hantera kvarglömda saker.

Om du upptäcker att du har glömt något viktigt som 
hemnycklar, plånbok eller mediciner kan du ringa vår trafik
ledning samma dag så hjälper de dig.

Färdtjänsten ansvarar inte för borttappade saker utan 
precis som i övriga kollektivtrafiken ansvarar du själv för 
att ta med dig dina saker ur fordonet. 
Kontaktuppgifter:
Kundservice 03141 95 52, Trafikledning 03141 95 45

Märk din rollator
 Plötsligt går det inte att resa till en adress som du brukar 
resa till eller så får du åka en helt annan väg. Det grävs och 
byggs och ändras om runt om i staden och ibland påverkar 
det dina resor. Vissa ändringar är kortvariga och vissa kan 
vara under längre perioder. Det här är en av orsakerna till 
att din färdväg kan se olika ut vid olika tillfällen. 

Ombyggnader kan 
påverka din resa

11



Tillgängliga badplatser 
Vid Askimsbadet, Hovåsbadet, Härlanda tjärn och Sillviks
badet finns det ramper ner i vattnet för att alla ska kunna 
bada. Läs mer om tillgängligheten på dessa och andra bad
platser i Göteborg i appen ”Badplatsen” som du kan ladda 
ner från Appstore eller Google Play, eller på goteborg.se 
(sök på ”tillgängliga badplatser”).

Tips på tillgängliga utflyktsmål
På sidan ”Hur tillgängliga är olika platser i Göteborg?” 
på goteborg.se (sök på sidans titel i sökrutan så hamnar 
du rätt) hittar du mer information om tillgänglighet i 
staden. Du kan också använda tillgänglighetsdatabasen  
(www.td.se/sv/TD2) för att söka efter platser du vill 
besöka och få veta mer om tillgängligheten där. 

I Göteborg med omnejd finns många trevliga platser att 
besöka, till exempel Gunnebo Slott, Röda Sten, Slottsskogen 
eller Botaniska trädgården. Om det är dåligt väder kanske 
det passar bättre med en inomhusaktivitet, exempelvis ett 
besök på något av stadens museer. 

Röda Sten

Botaniska trädgården

Gunnebo slott

Göteborgs Konstmuseum

Ska du ut och resa 
 i sommar?

Utflyktstips 
för alla
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Resor i och omkring Göteborg
 Om du har färdtjänst i Göteborg kan du resa till alla 
Göteborgs kranskommuner. Området kallas Göteborgs  
färdtjänstområde och i det ingår: Göteborg, Ale, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och 
Öckerö. Du bokar din resa som vanligt, via telefon 
03141 95 00, via vår webb eller app. 

Vill du åka till KällöKnippla, Hyppeln, eller Rörö 
bokar du resan via riksfärdtjänsten på telefon 03141 95 50 
minst två dagar innan du ska åka. Riksfärdtjänsten har 
telefontid vardagar klockan 08.30–15. För att resa till 
Grötö ringer du till planeringen på telefon 03141 95 40 
vardagar klockan 8–11 och 13–16.30.

Ska du ut och resa 
 i sommar?

Här får du tips om vilken hjälp som finns  
och vad som är bra att tänka på

Riksfärdtjänst när du ska resa längre inom Sverige
 Om du vill resa utanför Göteborgs färdtjänstområde 
och har en funktionsnedsättning som gör att din resa blir 
dyrare än för andra personer eller att du inte kan resa själv 
kan du ansöka om riksfärdtjänst. 

En ansökan om riksfärdtjänst måste vara hos färd
tjänsten senast tre veckor innan din planerade resa. 
Ändamålet med resan ska vara en fritidsaktivitet, till 
exempel att hälsa på släkt och vänner, eller annan enskild 
angelägenhet. 
För att du ska ha rätt till riksfärdtjänst ska du:
• vara folkbokförd i Göteborg
• ha en funktionsnedsättning som är bestående i minst 

sex månader
• ha en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa 

på egen hand med allmänna kommunikationer.
Om du ansökt och fått tillstånd för riksfärdtjänst 

beviljat kan du boka resor med riksfärdtjänst. Du beställer 
dina resor minst fyra vardagar innan du ska åka. 

När färdtjänsten behandlar din ansökan om riks
färdtjänst utgår vi alltid från att du ska resa med allmänna 
kommunikationsmedel, exempelvis tåg. Till din hjälp får 
du ta med dig en ledsagare utan kostnad. 

Resa på annan ort
 Har du färdtjänst beviljad i Göteborg kan du genom
föra resor upp till fem mil på en annan ort med ditt 
färdtjänsttillstånd. Lokala resor fungerar lite olika 
beroende på var i Sverige du befinner dig så kontakta 
riksfärdtjänsten i god tid innan du behöver resa, så hjälper 
de dig. Under sommaren är det bra om du hör av dig 
i extra god tid, gärna minst en vecka i förväg, eftersom 
många vill boka resor under semesterperioden.

Det är du själv som väljer vem som 
ska följa med dig på resan och ser till 
att personen kan följa med dig. Det kan 
till exempel vara en anhörig eller en vän.

Om det på grund av din 
funktionsnedsättning inte fungerar att 
resa med allmänna kommunikationer 
kan det bli aktuellt att resa med 
fordon som kör färdtjänstuppdrag, 
såsom taxi eller rullstolsbuss. 

En ansökan om 
riksfärdtjänst 
måste vara hos 
färdtjänsten 
senast tre 
veckor innan din 
planerade resa.

TEXT: MALIN BLIDKVIST
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 Göteborgs Stad vill förenkla och 
snabba på arbetet med att öka till
gängligheten på allmänna platser för 
alla göteborgare – och därför har man 
tagit fram appen Anmäl hinder, som 
kan laddas ner via iTunes eller Google 
Play.
En anmälan går vidare till kommu
nen som gör en bedömning. Anses 
det vara ett enkelt avhjälpt hinder 
kontaktas fastighetsägaren som har 
ansvaret att åtgärda hindret.

Ny app ska ge bättre framkomlighet
Anmäl hinder. Det är namnet på en världsunik app från 
Göteborgs Stad som tar hjälp av invånarna för att kolla hur 
framkomligheten är i den offentliga miljön.

För mer information:
Andreas Johansen, 
projektledare på Göteborgs 
fastighetskontor.
tel. 031368 09 61
epost: andreas.johansen@
fastighet.goteborg.se
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Vad gäller för sjukresor?
Det finns ett högkostnadsskydd när det gäller sjukresor. 
Det finns till skillnad från färdtjänst inga begränsningar 
på antalet resor du kan göra. Om du till exempel ska 
till läkare, tandläkare, sjukgymnastik, diabetesfotvård 
eller om du ska prova ut hjälpmedel kan du inte resa 
med färdtjänsten utan ska istället boka sjukresa. När du 
har färdtjänsttillstånd har du en lägre egenavgift på din 
sjukresa. Du behöver heller inte lämna in intyg för sjuk
resetaxi.
Mer information om sjukresor finns på www.1177.se. 
Och om du har frågor kan du alltid kontakta sjukrese
kontoret på telefon 01047 32 100. Du bokar sjukresa 
på telefon 02091 90 90.

VG-regionen ansvarar för sjukresor  
– Göteborgs Stad för färdtjänstresor

Sjukresor och färdtjänstresor skiljer sig 
väsentligt åt. Det är Västra Götalands-
regionen som ansvarar för sjukresor för 
dig som bor i Göteborg. Göteborgs Stad 
är den som ansvarar för färdtjänst.

Sjukresa med flexlinjen
Det går också bra att resa med flexlinjen till vården. Du 
bokar och reser precis som vanligt via 03141 96 90 
 alternativt app och internetbokning, men det är viktigt att 
tala om för beställningsmottagaren eller ange i appen att 
det är en sjukresa.
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Färdskrivaren

Postadress
Göteborgs Stad Färdtjänsten
Box 30054
400 43 Göteborg

Besöksadress 
Högsbogatan 40
Närmaste hållplats
Axel Dahlströms torg, 
eller flexlinjemötesplats 1054

Telefon
Växel 031-41 95 90 

Webbplats 
goteborg.se/fardtjanst

FÄRDTJÄNSTEN
telefonnummer

och priser
2017

Fria resor  
med Västtrafik
Västtrafik erbjuder fria 
resor med flexlinjer, bussar, 
spårvagnar och båtar inom 
Göteborg hela 2017. Ditt 
färdtjänst tillstånd och legi-
timation gäller som biljett.

Ta med en vän i  
kollektivtrafiken
En färdtjänstresenär med 
giltig biljett får alltid ta med 
sig en person utan extra 
kostnad på resan med  
kollektivtrafiken inom  
Göteborgs kommun.

Kundservice för flexlinjen 
och färdtjänsten
031-41 95 52
vardagar 8.00–12.00

Riksfärdtjänst och 
resor på annan ort
031-41 95 50
vardagar 8.30–15.00

Övriga ärenden,  
färdtjänstens växel
031-41 95 90
vardagar 8.30–16.00

För frågor om sjukresor
010-47 32 100
vardagar 9.00–15.00 

Har du frågor?

goteborg.se/fardtjanst
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Göteborgs Stad har beslutat att alla 
elever som är folkbokförda i Göteborg 
och går i grundskolan årskurs 6-9 samt 
gymnasiet årskurs 1–2 ska få resa gratis i 
kollektivtrafiken i sommar.  

Resa inom färdtjänstområdet
Beslutet gäller för färdtjänstresor inom Göteborgs färdtjänst
område som består av Göteborg med kranskommuner; 
Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partille och Öckerö. Dessa resor bokas via reseservice 
03141 95 00 alternativt via mina resor på internet eller i 
färdtjänstens app.

Resa utanför färdtjänstområdet 
Beslutet gäller även för resor inom Västra Götaland. Resor 
utanför färdtjänstområdet men inom Västra Götaland 
hanteras särskilt och kan endast bokas vardagar klockan 
8:30–15 via telefon 03141 95 50. Dessa resor måste bokas 
senast fyra vardagar i förväg.

En del av kollektivtrafiken
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och resorna kan 
komma att samplaneras och anpassas efter flera  personers 
behov. I och med samplaneringen kan avrese och 
 ankomsttid förskjutas framåt eller bakåt i tiden. 

Ledsagare och medresenär
Om man har tillstånd att ta med en ledsagare utan kostnad 
på resan så är det möjligt även på dessa gratisresor. Har 
eleven inte ett sådant tillstånd kan man ändå ta med sig en 
medresenär mot en egenavgift som kommer på fakturan 
månaden efter resan. Vid frågor kontaktar ni kund service 
som har öppet alla vardagar klockan 8–12 på telefon 
03141 95 52.

Gratis
färdtjänstresor
för elever i
sommar

 Från den 10 maj skickar Göteborgs Stad ut sommar
lovskorten till  stadens skolelever. Med sommarlovskortet 
kan elever åka gratis med kollektivtrafiken inom hela 
Västra  Götaland samt Kungsbacka kommun. Kortet 
gäller hela sommaren, dygnet runt, från den 1 juni till 
den 31 augusti 2017.

Elever som har färdtjänst och inte kan åka med allmän 
kollektivtrafik kan resa med färdtjänst på samma villkor 
som med sommarlovskort, men måste kontakta färd
tjänsten innan de beställer dessa resor. Ditt sommarlovs
kort gäller tillsammans med färdtjänstillståndet som 
färdbevis och ska visas upp i samband med din resa. 
Kontakta färdtjänsten för mer information.
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Postadress
Göteborgs Stad Färdtjänsten
Box 30054
400 43 Göteborg
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Högsbogatan 40
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sig en person utan extra 
kostnad på resan med  
kollektivtrafiken inom  
Göteborgs kommun.

Kundservice för flexlinjen 
och färdtjänsten
031-41 95 52
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resor på annan ort
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Varsågod! Här får du färdtjänstens lista över priser och telefonnummer för 2017.  
Klipp ut och stoppa in i fickfodralet där du förvarar ditt färdtjänstbevis.  
OBS!  Priserna gäller under 2017. 

Viktigt att veta om din faktura
 Ring alltid om fordonet är 
försenat
Om fordonet är mer än 10 minuter 
försenat ska du ringa vår trafikledning 
på telefon 03141 95 45 direkt. Är 
fordonet mer än 20 minuter försenat 
och du kontaktar oss slipper du betala 
för resan. Det går även bra att höra 
av dig till kundservice i efterhand, på 
telefon 03141 95 52. Om du inte 
hör av dig hamnar reskostnaden på 
din faktura.

 Kom ihåg att boka av resan 
om du inte ska åka
Hör av dig till oss om du har bokat 
resa och inte ska åka. Om du inte gör 
det får du betala för resan och resan 
räknas av från dina tilldelade resor.

 Medresenärens avgift 
kommer på din faktura
När du har med dig någon på resan 
kommer avgiften för medresenären 
på din faktura. Vill du inte stå för 
kostnaden för medresenären får du 
själv se till att du får betalt av den per
sonen. Om du har bokat en resa med 

med resenär och den personen sen 
inte åker med måste du meddela oss, 
annars får du betala för medresenären 
ändå. Om du har rätt till ledsagare i 
ditt färdtjänsttillstånd, reser en person 
med dig gratis.

 Var noga med att betala 
in till rätt bank- eller 
plusgirokonto
Det är inte samma plusgironummer för 
månadskortsinbetalning som för faktura  
inbetalning. Rätt konto nummer hittar 
du på fakturan.

 Adressändra om du flyttar 
eller byter god man
Fakturan skickas alltid till din folk
bokföringsadress, eller till en efter
sändningsadress som är registrerad i 
folkbokföringen, till exempel till en 
god man. Så glöm inte att anmäla 
adressändring när du flyttar. 

Om du byter god man ska det också 
anmälas till adressändringen. Ring 
02097 98 99, eller anmäl själv på 
www.adressandring.se

Betala kontant   
i södra skärgården
I södra skärgården betalar 
du fortfarande kontant till 
föraren, men bara när du gör 
lokala resor på någon av öarna. 
Om resan börjar på någon ö 
och fortsätter med färdtjänst 
på fastlandet, eller tvärtom 
betalar du ingenting till 
föraren utan avgiften kommer 
på faktura. Du ringer och 
bokar din resa på ön hos den 
som kör på respektive ö.

Vill du veta mer?
www.goteborg.se/fardtjanst 
Kundservice 03141 95 52  
telefontid måndag till fredag 8–12
kundservice@fardtjansten.goteborg.se
Fakturafrågor 03141 95 03
faktura@fardtjansten.goteborg.se
www.goteborg.se/fardtjanstfaktura



Färdskrivaren

Priser för färdtjänstresan

Avgifter för 
färdtjänstresa 

Vuxen Vuxen med  
månadskort 
Göteborg 610 kr

Skolungdom
7–19 år

Medresenär Medresenär
7–19 år

Inom Göteborg 45 kr 0 kr 0 kr*/34 kr 45 kr 0 kr

Med Styrsö båtarna 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Över kommungränser 
inom färdtjänst området 90 kr 45 kr 34 kr*/ 68 kr 90 kr 0 kr

Beställning och 
avbeställning av resa

Flexlinjen ...........031-41 96 90

Färdtjänst ......... 031-41 95 00

Vid försening samt jour 
dygnet runt .......031-41 95 45

Sjukresa ............020-91 90 90

Via internet:
minaresor.goteborg.se

Via app:
Göteborgs Stad Färdtjänsten 
Mina resor heter appen och 
hämtas på Appstore eller 
Google play.   

* Med giltigt skolkort eller färdtjänstens tillägg till skolkort.

Färdtjänstområdet består av Göteborgs kommun samt Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner.

Barn som ännu inte fyllt 7 år reser gratis. För mer information om våra priser se goteborg.se/fardtjanst

MAJ

20 maj
Göteborgsvarvet

25 maj 
Kristi Himmelfärds dag
Ingen flexlinjetrafik, övrig 
kollektivtrafik kör som en 
söndag.

26–28 maj
Hammarkullekarnevalen

31 maj
Personalen på utbildning 
Om du ska resa den 31 
maj och brukar beställa 
över telefon tar vi gärna 
emot din beställning 
några dagar i förväg. (Du 
kan beställa 14 dagar i 
förväg.) 
Den 31 maj är stora 

Kalender maj-augusti
 Nu under sommarmånaderna är det mycket på gång. Vissa händelser kan försvåra 
framkomligheten i trafiken. Tänk på att vara ute i god tid!

delar av vår personal 
på utbildning  och 
bemanningen på våra 
olika avdelningar och i 
beställningscentralen 
kommer att vara 
begränsad. Färdtjänsten 
kommer att ha öppet för 
beställning av resa precis 
som vanligt men det kan 
bli väntetider i telefon.

JUNI

2–3 juni
Summerburst på Ullevi

6 juni
Nationaldagen
Ingen flexlinjetrafik, övrig 
kollektivtrafik kör som en 
söndag.

7–11 juni
West Pride

Start 19 juni 
Lotta på Liseberg
Om du reser med färd-
tjänst till Liseberg så 
rekommenderar vi att 
du bokar resan till södra 
entrén. Där är det mycket 
lättare för oss att stanna 
och vänta än vid huvud-
entrén.

23 juni
Midsommarafton
Flexlinjen kör som en 
vanlig lördag.

24 juni
Midsommardagen
Ingen flexlinjetrafik, övrig 
kollektivtrafik kör som en 
söndag.

25–26 juni
Coldplay på Ullevi

JULI

3–8 juli
Partille Cup

16–22 juli
Gothia Cup

28–29 juli
Håkan Hellström på 
Ullevi

AUGUSTI

10–12 augusti
Way out West i 
Slottsskogen

16–20 augusti
Kulturkalaset

Varsågod! Här får du Färdtjänstens lista över priser och telefonnummer för 2017.  
Klipp ut och stoppa in i fickfodralet där du förvarar ditt färdtjänstbevis.  
 OBS!  Priserna gäller under 2017. 
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Google play.   

* Med giltigt skolkort eller färdtjänstens tillägg till skolkort.

Färdtjänstområdet består av Göteborgs kommun samt Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner.

Barn som ännu inte fyllt 7 år reser gratis. För mer information om våra priser se goteborg.se/fardtjanst

 Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till 
för samråd och informationsutbyte mellan intresse
organisationer inom funktionshinderområdet samt 
pensionärs  organisationer och trafiknämndens 
färdtjänstutskott.

Samrådet ska bidra till att förbättra kunskapen om 
levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning 
och leda till ökad delaktighet och inflytande. Rådet 
informeras om nämndärenden som särskilt berör personer 
med funktionsnedsättning och synpunkter kan lämnas 
innan nämnden fattar beslut.

Rådets uppgifter
Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor har som 
upp gift att utifrån nämndens uppdrag; bevaka frågor som 
påverkar livssituationen för personer med funktionsned
sättning. Detta innebär bland annat att rådet ska:
• vara nämndens forum för samråd i planeringsprocesser 

som berör målgruppen.
• vara remissinstans för nämnden i frågor som rör 

målgruppen.
• till nämnden föreslå förändringar/förbättringsåtgärder.
• årligen avlämna rapport till nämnden med redovisning 

och utvärdering av rådets arbete.
Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person.

Intresseorganisationer representerade
I rådet finns följande intresseorganisationer representerade 
som ordinarie och ersättare; Förbundet för ett samhälle 
utan rörelsehinder (DHR), Synskadades Riksförbund/
HSO, Unga med synnedsättning (tidigare Unga syn
skadade), Unga rörelsehindrade, Göteborgs Dövas 
Förening (GDF), Pensionärernas riksorganisation (PRO), 
Neuroförbundet/HSO, Seniorerna (SPF), Reumatikerna 
i Göteborg/HSO samt För barn, unga och vuxna med 
utvecklingstörning (FUB).

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor 
har utsett Robert Kindberg som ny 
ordförande. Robert är ombudsman 
för färdtjänst och kollektivtrafikfrågor 
hos förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder, DHR.

Sekreterare och kontaktperson är färdtjänstens 
förvaltningssekreterare Sara Olsson 
telefon: 031-41 95 17
e-post: sara.olsson@fardtjansten.goteborg.se

Robert Kindberg,  rådets ordförande, nås på 
telefon: 0768-75 25 11
e-post: robert.kindberg@dhr.se

Kontakt och frågor

Ny ordförande 
i rådet

TEXT OCH FOTO: HELENE MOHLIN
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Nya ordföranden i färdtjänstens råd heter Robert Kindberg.

Varsågod! Här får du Färdtjänstens lista över priser och telefonnummer för 2017.  
Klipp ut och stoppa in i fickfodralet där du förvarar ditt färdtjänstbevis.  
 OBS!  Priserna gäller under 2017. 



Avsändare:
Färdskrivaren
Göteborgs Stad 
Färdtjänsten 
Box 300 54
400 43 Göteborg

Gertrud Ingelman 
– ny ordförande i 
färdtjänstutskottet

 Gertrud har varit politiskt aktiv inom Vänster
partiet sedan 70talet och är i dagsläget vice ordförande i 
Parkerings bolaget, ny ledamot i trafiknämnden samt nybli
ven ordförande i färdtjänstutskottet. Gertrud är också aktiv 
i klimatrörelsen i Göteborg. 

Gertrud har bott ett tjugotal år i Angered men bor 
numera i Masthugget. Hon arbetar som gymnasielärare för 
elever med behov av stöd, är gift och har två vuxna döttrar 
och ett barnbarn.

Redaktionens självklara frågor blir förstås om vad och 
hur vår nya ordförande tänker kring vårt och numera även 
hennes ansvarsområde.

Vad är din tidigare erfarenhet av färdtjänst och 
serviceresor?
Flera elever jag mött har haft färdtjänst och berättat om 
sina positiva erfarenheter, bland annat om den smarta 
appen. När jag tidigare var ledamot av Försäkringskas
sans nämnd behandlade vi frågor som när brukare skulle 
få bilstöd eller om de istället kunde klara vardagen med 
hjälp av färdtjänst. Men som ny ordförande är jag framför
allt inställd på att lyssna in och lära mig mer om färdtjänst 
och serviceresor för att kunna tillvara ta den kunskap och de 

Färdtjänstutskottet, en del av Trafik-
nämnden med ett särskilt ansvar för 
färdtjänstfrågor, har sedan 23 mars  
Gertrud Ingelman (v) som ny ordförande. 

erfaren heter som finns hos brukarna, råden och medarbetarna. 

Hur vill du arbeta för färdtjänstfrågor i trafiknämnden? 
Det viktigaste är att ta tillvara synpunkter från medborgare 
som använder färdtjänst och de anställda som arbetar med 
den när färdtjänstfrågor behandlas i Trafiknämnden. Det 
är också viktigt att arbeta för en mer tillgänglig och anpassad 
kollektivtrafik och flexlinje som förbättrar livskvaliten för 
de som både kan och vill åka kollektivt. Utvecklingen mot 
fler fossilfria resor, satsning på förarnas villkor och kompe
tens samt utveckling och ökad användning av färdtjänstens 
app är också betydelsefulla.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Demokrati, rättvisa, tillgänglighet och en hållbar framtid. 
Göteborgare ska ha tillgång till staden även om man har 
en funktionsnedsättning. Brukares synpunkter ska tas till
vara för att det demokratiska inflytandet ska finnas med. 
För framtida generationers skull måste vi också minska vår 
klimat påverkan genom till exempel fossilfria färdtjänstresor.

Ni når enklast Gertrud Ingelman via epost:  
 gertrud.ingelman@trafikkontoret.goteborg.se

TEXT: HELENE MOHLIN
FOTO: MARKUS ANDERSSON
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