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Kostnadsansvar för färdtjänstresa i annan kommun 
 
BAKGRUND 
 
Kommunförbundet har i enlighet med förbundsstyrelsens beslut 1988-03-04 omprövat 
rekommendationen om kostnadsansvar för färdtjänstresa i annan kommun. 
 
Rekommendationen, som funnits sedan 1983, har tidigare omprövats 1985 (cirkulär 1985:81) 
samt 1988 (cirkulär 1988:31). 
 
Rekommendationen innebär: 
 
att mantalsskrivningskommunen svarar för kostnaderna för färdtjänstresa i annan kommun 
om vistelsen understiger tre månader 
 
att vid sådan resa vistelsekommunens regler gäller förutom när det gäller antal beviljade 
resor samt 
 
att för vistelser som är längre än tre månader i annan kommun svarar vistelsekommunen för 
färdtjänstkostnaderna för den tid som överstiger tre månader. 
 
I slutet av 1990 gjordes en ny utvärdering av rekommendationen i form av en enkät till 
samtliga kommuner via länsförbunden. Av 108 kommuner som besvarade enkäten hade 103 
antagit rekommendationen. Kommunernas erfarenheter av rekommendationen är hittills 
övervägande goda. 
 
Förbundet har haft överläggningar med handikapporganisationerna i frågan. 
Handikappförbundets Centralkommitté (HCK) vill inte låsa sig för en tvåårig förlängning av 
rekommendationen. 
 
Förbundet delar HCK:s uppfattning i frågan av följande skäl. 
 
Främst kommer en parlamentariskt utsedd kommitté att göra en allmän översyn och 
utvärdering av socialtjänstlagen. 
 
Översynen av socialtjänstlagen kommer bl a att beröra 
vistelsebegreppet och oklarheter om kommunens yttersta ansvar. Översynen beräknas vara 
klar hösten 1993. 
 
Ett annat skäl att inte låsa sig för en tidsmässig förlängning av rekommendationen är 
effekter av taxis avreglering och lagen om nya taxametrar. 
 
Detta i kombination med den tekniska utvecklingen har medfört att många kommuner 
använder sig av plastkort för identifiering och registrering av färdtjänstresenärer. På 
marknaden finns flera olika plastkortsystem vilket inneburit svårigheter med att använda 
plastkort i en kommun som har ett annat system. 
 



Vid resa i annan kommun bör mantalsskrivningskommunen utfärda ett intyg för resenärer 
att mantalsskrivningskommunen betalar resan. Dessutom måste vistelsekommunen ha slutit 
avtal med taxiföretaget som resenären använder. 
 
Förbundet kommer under hösten 1991 att inventera kommunernas kunskaper och 
erfarenheter om aktuella tekniska och sociala frågor inom den kommunala färdtjänsten. 
 
Med hänvisning till ovannämnda har förbundsstyrelsen vid sitt sammanträde 1991-09-08 
beslutat 
 
att rekommendationen om kostnadsansvar för färdtjänstresa i annan kommun med 
nuvarande lydelse skall gälla tills vidare i avvaktan på att översynen om socialtjänstlagen är 
klar. 
 
Frågor med anledning av cirkuläret kan ställas till sekreterare Leif Nordström, tfn 08-772 43 
11. 
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