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Rutin för transport med assistansberättigades egen bil 

• För transporter hänvisas den assistansberättigade i första hand till att nyttja den 

vanliga kollektivtrafiken eller den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, riksfärdtjänst 

och arbetsresor).  

 

• Finns det speciella skäl för att nyttja den assistansberättigades egen bil ska särskild 

överenskommelse träffas mellan den assistansberättigade och ansvarig enhetschef för 

personlig assistans. Överenskommelsen ska skrivas in i genomförandeplanen där det 

tydligt ska framgå för vilken typ av resor assistenterna får lov att köra den 

assistansberättigades bil. 

 

• Assistenterna får inte under några omständigheter köra bilen när den 

assistansberättigade inte är med.   

    

• Assistenten får inte använda egen bil i arbetet för att köra den som är 

assistansberättigad. 

 

• När den som är assistansberättigad tillhandahåller fordon som assistenten ska köra 

gäller följande: 

 

- Bilen ska ha lagstadgad trafikförsäkring. 

- Bilen ska vara besiktigad och skattad samt i trafiksäkert skick. 

- Den som är assistansberättigad ansvarar för eventuella uppkomna kostnader 

vid skador på bilen inklusive självrisken.  

- Eventuella personskador som drabbar förare eller passagerare regleras alltid av 

trafikförsäkringen oavsett vem som kör bilen eller vem som är vållande till 

skadan. 

 

• Assistenten ansvarar för böter eller liknande som inträffar under bilkörningen på 

grund av att assistenten inte följt gällande trafikregler. 

 

• Föraren av bilen (assistenten) är enligt gällande trafikregler ansvarig för att det fordon 

som framförs är trafiksäkert och att det framförs på ett trafiksäkert sätt. Om den 

assistansberättigade och assistenten är oense om säkerheten ska ansvarig enhetschef 
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kontaktas. Assistenten kan aldrig beordras att köra en bil som hen inte anser är 

trafiksäker. 


