Färdtjänstavgifter från 1 juli 2015 samt regler för beräkning av
årliga förändringar
Färdtjänstavgifter
Med färdtjänst avses resor med taxi eller specialfordon och resor med allmänkollektivtrafik avses
resor med stadsbuss, regionbuss eller tåg.
Två olika ”abonnemangsformer” införs för de färdtjänstlegitimerade att välja mellan, för resor
inom Malmö. Detta innebär att den enda förändringen från 1 juli 2015 är att nuvarande
abonnemangsform 3 försvinner och de ca 40 färdtjänstlegitimerade erbjuds istället abonnemang
1.
I båda abonnemangsformerna, 1 och 2 ingår ett fritt antal resor med allmän kollektivtrafik i hela
Skåne. De två valmöjligheterna ger den med färdtjänsttillstånd större möjlighet att få kontroll
över sina kostnader, när det gäller resor med taxi, samtidigt som det ställer högre krav på att
planera sina resor. Båda abonnemangsformer avser kalendermånad d.v.s. från den 1:e till den
siste i månaden och debiteras för hela månaden.
Abonnemangsform som den färdtjänstlegitimerade valt, löper tillsvidare så länge tillstånd finns.
Vill man förändra sin abonnemangsform ska detta meddelas Serviceresor senast en vecka före
månadsskiftet. Med färdtjänstresa avses resa med taxi eller specialfordon, dessa kan vara inom
Malmö stad eller i Skåne. Allmän kollektivtrafik är stadsbuss samt regionbuss och tåg inom
Skåne.
Månadsavgift för färdtjänst debiteras till dess att tillståndet löper ut eller abonnemanget avslutas
av kund. Den färdtjänstberättigade måste själv meddela Serviceresor att han eller hon har flyttat
eller av någon annan anledning vill säga upp sitt abonnemang i förtid.
Att allmän kollektivtrafik i hela Skåne ingår i abonnemangsformerna, är beroende på att avtal och
överenskommelse finns mellan Malmö stad och Skånetrafiken. Om avtal eller överenskommelse
upphör, upphör också möjligheten till fria resor med den allmänna kollektivtrafiken.

Abonnemangsform 1: För den som reser sällan
Den som redan har färdtjänst eller blir beviljad färdtjänst får detta alternativ per automatik om
han eller hon inte själv väljer abonnemangsform 2.
Detta abonnemang är anpassat för den som gör högst 17 enkla färdtjänstresor under en månad
inom Malmö. Månadskostnaden är 145 kronor (2015) och i denna ingår fem enkelresor inom
Malmö. Reser man mer än fem resor betalar man 29 kronor för varje resa som görs med
färdtjänst inom Malmö. Reser man mycket under en månad innebär det att kostnaden kan bli
hög då det inte finns något kostnadstak.
I abonnemangsform 1, ingår fria resor med den allmänna kollektivtrafiken i Skåne d.v.s. med
buss och tåg. Ledsagare medföljer kostnadsfritt. Dessa resor behöver inte förbeställas.

Barn 7 år till den dag man fyller 20 år: Abonnemangsavgift på 145 kr/ månad och kostnad per resa
från den 6:e resan är 15,00 kr (50% av vuxen)
Barn under 7 år: Abonnemangsavgift på 145 kr/ månad övriga resor kostnadsfritt.

Abonnemangsform 2: För den som reser mycket och vill ha en fast avgift
Den som regelbundet reser mycket med färdtjänsten inom Malmö och vill ha en fast avgift per
månad, kan välja detta abonnemang. Månadskostnaden är 495 kronor (samma som periodkort på
stadstrafiken i Malmö). I abonnemangsform 2, ingår fria resor med den allmänna
kollektivtrafiken i Skåne d.v.s. med buss och tåg. Ledsagare medföljer kostnadsfritt. Dessa resor
behöver inte förbeställas.
Barn: På abonnemangsform 2 ges barn från 7 år till den dag man fyller 20 år en rabatt på 50 %.
Avgift per månad blir 247 kr och obegränsat med resor.
Resor till arbete, studier och daglig verksamhet
För de som arbetar, studerar eller deltar i daglig verksamhet jämlikt LSS inom Malmö eller i
Skåne utgår samma avgift som kostnaden för ett JoJo periodkort inom Skånetrafiken med
motsvarande resande. Avgiften beror på antal zoner den färdtjänstlegitimerade åker och priset
(2015) varierar mellan 495 kr till 1195 kr per månad. Avgiften blir också avgiftstak för den
färdtjänstlegitimerade med färdtjänst. I avgiften ingår fria resor med den allmänna
kollektivtrafiken i Skåne d.v.s. med buss och tåg. Ledsagare medföljer kostnadsfritt.
Fjärresor med taxi och specialfordon
Resor utanför Malmö, s.k. fjärresor, betalas efter resans längd enligt särskild kilometertaxa som
2015 är 1,91 kr per km + grundavgift per tur på 13,55. Minimiavgift för resor utanför Malmö är
för 2015, 36 kr.
Minimiavgift på 36 kr beräknas till 7,3 % av maxavgiften/månad för resor inom Malmö stad,
avrundat till närmast heltal. Beräkning: 495 kr * 7,3 % = 36,13 avrundat till 36.00 kr.
För årlig uppräkning används medelersättningen i de upphandlade avtalen, både avseende den
fasta som den rörliga ersättningen. När avtalen räknas upp enligt avtalsindex, räknas även
avgiften till kund upp med motsvarande andel.
Högsta avgift för enkel fjärresa är samma belopp som resa 100 km, 205kr (2015).
Som alternativ till fjärresor, för den som kan, är den allmänna kollektivtrafiken i Skåne d.v.s.
resor med buss och tåg gratis för den som är färdtjänstlegitimerad. Ledsagare medföljer
kostnadsfritt.
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Riksfärdtjänst:
Beräknas vid varje tillfälle, pris informeras kund, ingen förändring från idag. Staten beslutar om
egenavgiften för Riksfärdtjänst.
RIAK, resor i annan kommun med taxi eller specialfordon:
Avgift är 20 % på den faktiska reskostnaden.
Medresenär vid färdtjänstresa (taxi eller specialfordon):
Tre personer får följa med till en avgift på 29 kr/ person för resor inom Malmö (detta är samma
pris som för den färdtjänstlegitimerade i abonnemangsform 1). Medföljande barn och ungdomar
över 7 år fram till den dag man fyller 20 år, betalar 50 % av vuxenpriset. Barn under sju år reser
gratis inom hela färdtjänstområdet om de är medresenärer.
Medresenär vid riksfärdtjänst:
Vid bil eller specialfordon är avgiften samma som för riksfärdtjänstlegitimerad. Vid resa med tåg
och flyg betalar kunden den faktiska kostnaden.

Ledsagare
Ledsagare medföljer kostnadsfritt precis som idag om det ingår i färdtjänsttillståndet, detta gäller
även riksfärdtjänst.
Sällskapsdjur
Är avgiftsfritt.
Ledarhund, service- eller signalhund
Kostnadsfritt om tillstånd finns.
Bagage och Hjälpmedel:
Den som har tillstånd till färdtjänst har rätt att avgiftsfritt, medföra det förflyttningshjälpmedel
som han/hon behöver för att kunna genomföra resan samt handbagage motsvarande två kassar.
Hjälpmedlet skall kunna förankras och hanteras på ett trafiksäkert sätt. Vid resa till t.ex.
tågstation eller flygplats kan två resväskor medföras i stället för kassar.
Vid semesterresa kan ytterligare hjälpmedel och bagage medtas mot en särskild avgift.
Hjälpmedel och bagage måste rymmas i det fordonslag som färdtjänsttillståndet avser samt
kunna förankras och hanteras på ett trafiksäkert sätt. Chauffören har rätt att neka medtagande av
hjälpmedel och bagage om så inte kan ske. Avgiften motsvarar kostnaden för en vuxen
färdtjänstlegitimerad den aktuella resträckan.
Sjukresor som görs inom färdtjänsten (resor med taxi eller specialfordon)
Egenavgiften är idag 26 kr/ resa och följer Region Skånes taxa för sjukresa.
Malmö stads färdtjänstregler medger att sjukresa får göras inom ramen för kommunens regelverk
för färdtjänst. Egenavgiften som Malmö stad tar ut av kund för dessa resor är 26 kr för resor
inom Malmö stad. Resterande kostnad som Malmö stad har för resan debiteras Region Skåne.
För sjukresor som är utanför Malmö stad, debiteras enligt Region Skånes taxa för sjukresor (se
Skånetrafikens hemsida).

Regler för beräkning av årliga förändringar av avgifterna
Avgifterna för färdtjänst är direkt kopplade till Skånetrafikens avgifter för 1-2 zoners periodkort
för resor inom Malmö, 495 kr (2015). För fjärresor är kopplingen till de upphandlade taxiavtalen.
Beräkning av maxavgiften eller det s.k. avgiftstaket på 495 kr/månad, blir samma som
Skånetrafikens JoJo periodkort för resor 1till 2 zoner inom Malmö stad.
Avgift per resa beräknas genom att det i de 495 kr ingår 17 resor. 495/17 = 29 kr/resa. För
barn är avgiften 50 % av vuxenpris/resa d.v.s. 15 kr.

Den fast månadsavgiften beräknas genom att det ingår 5 resor i avgiften. 5 resor *29 kr = 145
kr/ månad. Gäller både barn och vuxna.

Abonnemangsform 2 är samma som Skånetrafikens JoJo periodkort för resor 1till 2 zoner
inom Malmö stad d.v.s. 495 kr.
Övrigt
Uppräkning av avgifter sker från och med samma månad som Skånetrafiken förändrar avgiften
för JoJo periodkort.
Avgift för fjärresor och resor med riksfärdtjänst ingår inte i avgiftstaket på 495 kr.
Arbets- och studieresor är koppling till Skånetrafikens JoJo periodkort för olika zoner.
Förändring av avgiften sker i samma period som Skånetrafiken.
Avbokning och ändring av resa måste göras minst 15 minuter före hämtningstid om resa ska
göras inom Malmö. Vi resa utanför Malmö måste avbokning och ändring göras minst 75 minuter
före hämtningstid. Resa som inte avbokats eller ändrats inom föreskriven tid debiteras med det
pris resan skulle kostat om den genomförts.

Fjärresor
Minimiavgiften på 36 kr beräknas till 7,3 % av ett av högsta avgiften/månad för resor inom
Malmö stad, avrundat till närmast heltal. Beräkning: 495 kr * 7,3 % = 36,16 avrundat till 36.00 kr.
Högsta avgift vid 100 km beräknas genom att: (kr/km (1,91 kr)+start avg.(13,55 kr)) * 100 km =
205 kr.
För årlig uppräkning används ersättningen till de upphandlade bolagen. Som beräkning används
”medelersättningen” i de upphandlade avtalen, både avseende den fasta som den rörliga
ersättningen. När avtalen räknas upp enligt index i avtalen, räknas även avgiften till kund upp
(eller ner) med motsvarande andel.

Beräkningsexempel
Fast avgift

Kr/ km

Bolag nr 1

62,95 kr

9,15 kr

Bolag nr 2

66,08 kr

9,03 kr

Medel

64,52 kr

9,09 kr

Start avgift

kr/km

21,0% * 64,52 kr

21,0% * 9,09 kr

13,55 kr

1,91 kr

Beräkning avgift till färdtjänstresenären

21 % i avgift, beräknat på ersättning till taxi
Avgift till färdtjänstresenären

Minimiavgift
(7,3 % av 495 kr)

36 kr

