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VEM KAN FÅ FÄRDTJÄNST?

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har 

stora svårigheter att förflytta dig själv eller att resa med 

allmänna kommunikationer under minst tre månader, så 

kan du ha rätt till färdtjänst.

VART KAN DU ÅKA?

Som färdtjänstberättigad har du rätt att åka inom hela 

Karlstads kommun samt tre mil utanför kommungränsen. 

Resan måste alltid börja eller sluta i Karlstads kommun.

NÄR FÅR DU ÅKA OCH HUR OFTA?

Du får åka obegränsat antal resor och alla tider på dygnet. 

VAD KOSTAR DET ATT RESA?

Du betalar en egenavgift enligt kommunens taxa, se 

bilaga.

FÅR DU GÖRA SJUKRESOR ELLER 

BEHANDLINGSRESOR?

Du får åka på sjukresor och behandlingsresor inom 

Karlstads kommun. Om du ska göra en sådan resa 

utanför kommunen kontaktar du Värmlandstrafiks 

beställningscentral på telefonnummer 0771-32 32 00. 



FÅR NÅGON ÅKA MED?

Som färdtjänstberättigad har du alltid rätt att ta med 

en medresenär som betalar samma pris som du. Om du 

behöver mer hjälp under resan än vad chauffören ger, kan 

du få ha med en ledsagare kostnadsfritt. Tillstånd till 

ledsagare beviljas av kommunens utredningssekreterare.

KAN DU ÅKA BUSS IBLAND?

Om du blir beviljad färdtjänst har du möjlighet att köpa 

ett busskort (färdtjänst special) för resor med Karlstadsbuss 

till reducerat pris. Du får kostnadsfritt ta med en person 

som kan hjälpa dig. Busskortet köper du i Karlstadsbuss 

kundcenter i Bibliotekshusets entréplan, eller vid 

Värmlandstrafiks kundcenter på Centralsjukhuset.

KOM IHÅG!

Beställ din resa i god tid och glöm inte att uppge när du 

behöver vara framme. Boka gärna dagen innan, men senast 

några timmar innan du vill resa. Om du får förhinder, 

tänk på att avboka din resa senast en timme före avresetid, 

annars kan du få betala resan i efterhand. I samband med 

resan uppger du de fyra sista siffrorna i ditt personnummer 

till chauffören som legitimering.





HUR GÖR DU FÖR ATT BESTÄLLA FÄRDTJÄNST?

När du beställer färdtjänst på telefonnummer 
054-21 77 00 ska du uppge:
• Namn.

• Personnummer.

• Telefonnummer som du kan nås på.

• Tid för hämtning eller när du ska vara framme, när du 

vill stiga ur bilen. 

• Om du har med en medresenär eller ledsagare.

• Om du behöver extra hjälp, det vill säga om du 

behöver ha hjälp att bli hämtad eller lämnad inne eller 

hjälp att bära kassar.

• Om du vill göra ett kort stopp vid kyrkogården

 (högst 15 minuter).

• Du kan redan nu beställa tid för din återresa.

VILL DU RESA I EN ANNAN KOMMUN?

Är du som färdtjänstresenär i behov av resor med 

färdtjänst vid tillfälligt besök i en annan kommun? Då 

kan du beställa kuponger som gäller för resor i de flesta 

kommuner. För att få mer information eller beställa 

kuponger ska du i förväg ringa utredningssekreterarna 

på telefonnummer 054-540 46 10. Då får du 

resekuponger hemskickade med posten.



VAD ÄR RIKSFÄRDTJÄNST OCH VEM KAN FÅ DET?

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning 

som kräver att du måste åka på ett dyrare sätt än 

andra, till exempel behöver ha med dig en person som 

hjälper dig, kan du ha rätt till riksfärdtjänst. För att 

få resa med riksfärdtjänst ska resan vara kopplad till 

din fritid eller annan enskild angelägenhet, inte sjuk- 

eller behandlingsresor. Du betalar en egenavgift och 

kommunen betalar resten. 

Du ansöker inför varje resetillfälle via en blankett 

som du antingen kan hämta i Karlstadsbuss 

kundcenter, få hemskickad efter telefonsamtal till 

utredningssekreterarna eller på www.karlstadsbuss.se

Ansökan måste vara hos utredningssekreterarna på 

Karlstadsbuss senast tre veckor innan resan (sex veckor 

innan vid resor under jul).
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SÅ BESTÄLLER DU DIN FÄRDTJÄNSTRESA

Kontakta Samres för att beställa din resa. 
Telefonnummer 054-21 77 00.

OM DU HAR FRÅGOR

Om du har några frågor är du välkommen att 
kontakta utredningssekreterarna på Karlstadsbuss.

Vi har telefontid helgfri måndag-fredag 
09.00-11.00 på telefonnummer 054-540 46 10.

Du kan även nå oss via faxnummer 054-18 67 62 
eller e-post fardtjansten@karlstad.se


