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Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 
Sektionen för trafik, teknik och trygghet 
Janne Rusk 
 

Ansvarig nämnd och 
förvaltning för färdtjänst 

 

Ändringar i färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen 
Riksdagen har beslutat om ändringar i färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen. 
Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2006. 

Följande ändringar har gjorts i färdtjänstlagen: 

3§ Ett tillägg har gjorts som anger att färdtjänsten skall vara av god kvalitet. 

6§ Kravet att trafikhuvudmannen ska höra kommunen innan en ansökan prövas 
har upphört. 

7§ Om den som ansöker om färdtjänst är under 18 år ska prövningen göras i för-
hållande till icke funktionshindrade barn i motsvarande ålder. 

9§ Ett tillägg har gjorts som innebär att resor som är väsentliga för tillstånds-
havaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl. 

11§ En ändring har gjorts om vem som får bestämma grunderna för avgifterna när 
trafikhuvudmannen är tillståndsgivare. 

Ändringarna framgår av SFS 2006:1114 Lag om ändring i lagen (1997:736) om 
färdtjänst. 

Följande ändring har gjorts i riksfärdtjänstlagen: 

4§ Kravet att trafikhuvudmannen ska höra kommunen innan en ansökan prövas 
har upphört. 

5§ Om den som ansöker om riksfärdtjänst är under 18 år ska prövningen göras i 
förhållande till icke funktionshindrade barn i motsvarande ålder. 
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Ändringarna framgår av SFS 2006:1115 Lag om ändring i lagen (1997:735) om 
riksfärdtjänst. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 
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