Riktlinjer för färdtjänst i Stockholms län

Bilaga 1: Avgifter

Avgift färdtjänstresa
En färdtjänstresa under 3 mil kostar 86 kronor. Om resan är längre än 3 mil
tillkommer 86 kronor för varje påbörjad 3-milssträcka.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet gör att resenären inte behöver betala mer än 970 kronor
eller 650 kronor per faktura. Kostnaden motsvarar priset för SL:s 30-dagarsbiljett.
För att få det lägre högkostnadsskyddet ska kopia på Försäkringskassans ”Intyg
för förmånstagare” skickas in av resenär som har aktivitetsersättning,
handikappersättning eller sjukersättning.
För att få det lägre högkostnadsskyddet ska kopia på Pensionsmyndighetens
”Pensionärsintyg” skickas in av resenär som gör uttag av ålderspension i åldern
60-65 år.
För att få det lägre högkostnadsskyddet ska kopia på studentlegitimation med SLsymbol skickas in av resenär som studerar minst 75% på utbildning som ger rätt
till studiemedel.
Ålderspensionärer som har fyllt 65 år och resenärer under 20 år har automatiskt
det lägre högkostnadsskyddet.

Avgift och högkostnadsskydd för medresenär
En resenär som inte har tillstånd att kostnadsfritt ta med en ledsagare betalar en
medresenärsavgift om 40 kronor per resa. Det finns ett högkostnadsskydd för
medresenärsavgiften om 970 kronor eller 650 kronor per faktura och månad,
beroende på om resenären är berättigad till det lägre högkostnadsskyddet eller
inte.

Särskild avgift
Särskild avgift ska betalas av resenärer som




reser med taxi utan förbeställning.
reser utan samåkning och inte har tillstånd för ensamåkning.
reser med taxi till Arlanda flygplats istället för med Arlanda express (se
nedanstående avsnitt ”Avgift för resa till Arlanda”).
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reser med sällskapsdjur.
reser med fler personer än vad de har tillstånd för (gäller inte när egna
barn eller syskon under 18 år tas med). Personer som inte har tillstånd till
kostnadsfri ledsagare får dock ta med en person till medresenärsavgift.

Den särskilda avgiften är resans halva taxameterbelopp, lägst 62 kronor. Avgiften
ingår inte i högkostnadsskyddet. Resenärer som reser med taxi betalar avgiften
direkt till föraren. Resenärer som reser med rullstolstaxi får avgiften på faktura.

Avgift för resa till Arlanda
En kombinerad resa med färdtjänstfordon och Arlanda express kostar 86 kronor
per påbörjad 3-milssträcka fram till Arlanda express. En enkelbiljett med Arlanda
express kostar 86 kronor för färdtjänstresenärer mot uppvisande av giltigt
färdtjänstkort.
Resenärer som väljer att resa med färdtjänst hela resan betalar halva
taxameterbeloppet, lägst 62 kronor. Resenärer som reser med taxi betalar avgiften
till föraren. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.
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