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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-11-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 331

Ytterligare förlängning av avgiftsfria enskilda
resor i färdt jänsten

KSN-2020-03065

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. att tills vidare avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst och
omsorgsresor som görs enskilt, samt

2. att delegera till gatu- och samhällsmiljönämnden att återinföra egenavgifter
när Folkhälsomyndighetens rekommendation om att avstå från allmänna
färdmedel tas bort.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2020, § 278, om att kommunen ska avstå från att
ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst och omsorgsresor som görs enskilt till och
med 16 augusti 2020 samt att delegera beslut om förlängning till gatu- och
samhällsmiljönämnden.

Därefter beslutade gatu- och samhällsmiljönämnden den 27 augusti 2020, § 65, om
förlängning dock längst till och med 31 december 2020.

Syftet är att minska risken för smittspridning mellan passagerare och förare under
covid-19-pandemin. Utifrån Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer bör
beslutet om att inte ta ut tillkommande avgift vid färdtjänst och omsorgsresor som
görs enskilt, förlängas fram till dess att Folkhälsomyndighetens rekommendation om
att avstå från allmänna färdmedel tas bort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 oktober 2020
Bilaga 1,Beslut gatu- och samhällsmiljönämnden 27 augusti 2020,§ 65,
Ytterligare förlängning av avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten.
Bilaga 2,Ordförandebeslut gatu-och samhällsmiljönämnden daterad
6augusti 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-11-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga 3,Beslut kommunfullmäktige 8 juni 2020,§ 278
Bilaga 4,Beslut gatu- och samhällsmiljönämnden 20 maj 2020,§ 44,
Förlängning av avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten.
Bilaga 5,Beslut kommunfullmäktige 16 april 2020,§ 156

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag med redaktionella ändringar mot avslag och
finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ytterligare förlängning av avgiftsfria enskilda 
resor i färdtjänsten  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att tills vidare avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst och 

omsorgsresor som görs enskilt, samt  
2. att delegera till gatu- och samhällsmiljönämnden att återinföra egenavgifter 

när Folkhälsomyndighetens rekommendation om att avstå från allmänna 
färdmedel tas bort.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2020, § 278, om att kommunen ska avstå från att 

ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst och omsorgsresor som görs enskilt till och 

med 16 augusti 2020 samt att delegera beslut om förlängning till gatu- och 

samhällsmiljönämnden. 

Därefter beslutade gatu- och samhällsmiljönämnden den 27 augusti 2020, § 65, om 
förlängning dock längst till och med 31 december 2020. 

Syftet är att minska risken för smittspridning mellan passagerare och förare under 

covid-19-pandemin. Utifrån Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer bör 
beslutet om att inte ta ut tillkommande avgift vid färdtjänst och omsorgsresor som 
görs enskilt, förlängas fram till dess att Folkhälsomyndighetens rekommendation om 

att avstå från allmänna färdmedel tas bort.  

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Näringslivs- och barnperspektiven bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till 

beslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-11-06 KSN-2020-03065 

  
Handläggare:  

Kristina Stavlind 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Kommunfullmäktige beslutade 8 juni 2020, § 278, om att kommunen ska avstå från att 

ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst och omsorgsresor som görs enskilt till och 
med 16 augusti 2020, samt att delegera beslut om förlängning till gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 

Därefter beslutade gatu- och samhällsmiljönämnden 27 augusti 2020, § 65, om 

förlängning, dock längst till och med 31 december 2020. 

Syftet är att minska risken för smittspridning mellan passagerare och förare under 

covid-19-pandemin. Utifrån Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer bör 
beslutet om att inte ta ut tillkommande avgift vid färdtjänst och omsorgsresor 

förlängas fram till dess att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att avstå från 
allmänna färdmedel tas bort.  

Antalet resor med färdtjänst och omsorgsresor har minskat under covid-19-pandemin 

fram för allt under våren men med en uppgång sedan sommaren. Under hösten ligger 

resandet ganska konstant. Om efterfrågan på resor ökar mer kan det finnas risk att 
tillgången på fordon blir begränsad under morgnar och eftermiddagar när många skol- 
och arbetsresor sker om många resor sker enskilt. Detta skulle kunna medföra viss risk 

för förseningar eller längre väntetider. Det bedöms ändå angeläget att enskilda resor 

inom färdtjänst och omsorgsresor ska fortsatt kunna göras avgiftsfritt fram till dess att 

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att avstå från allmänna färdmedel tas 

bort.  

Ekonomiska konsekvenser 

Gatu- och samhällsmiljönämndens intäkt av egenavgifter för ensamåkning har 
bedömts utifrån resande i normal omfattning. Intäkterna från egenavgifterna bedöms 

minska med cirka 25 000 kronor per månad. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2020 

• Bilaga 1, Beslut gatu- och samhällsmiljönämnden 27 augusti 2020, § 65, 

Ytterligare förlängning av avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten. 

• Bilaga 2, Ordförandebeslut gatu- och samhällsmiljönämnden daterad 
6 augusti 2020 

• Bilaga 3, Beslut kommunfullmäktige 8 juni 2020, § 278 

• Bilaga 4, Beslut gatu- och samhällsmiljönämnden 20 maj 2020, § 44, 
Förlängning av avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten. 

• Bilaga 5, Beslut kommunfullmäktige 16 april 2020, § 156 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-08-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 65

Ytterligare förlängning av avgiftsfria enskilda
resor i färdt jänsten

GSN-2020-01088

Beslut

Gatu-och samhällsmiljönämnden beslutar

1. att kommunen ska avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst
och omsorgsresor som görs enskilt till och med 31 december 2020,

2. att förklara ärendet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 § 278 om att kommunen ska avstå från
att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst och omsorgsresor som görs enskilt till
och med den 16 augusti 2020 samt att delegera beslut om förlängning till gatu-och
samhällsmiljönämnden.

Syftet är att minska risken för smittspridning mellan passagerare under covid19-
pandemin. Utifrån Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer bör beslutet
om att inte ta ut tillkommande avgift vid färdtjänst och omsorgsresor förlängas året ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-06
Bilaga 1: Ordförandebeslut daterad 2020-08-06
Bilaga 2: Beslut gatu- och samhällsmiljönämnden 2020-05-20 § 44 Förlängning av
avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten
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Postadress: Uppsala kommun, gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Förlängning av avgiftsfria enskilda resor i 
färdtjänsten  

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att kommunen ska avstå från att ta ut tillkommande egenavgifter vid 

färdtjänst och omsorgsresor som görs enskilt från 17 augusti till och med 27 
augusti 2020. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2020 § 278 om att kommunen ska avstå från 
att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst och omsorgsresor som görs enskilt till 

och med 16 augusti 2020 samt att delegera beslut om förlängning till gatu- och 

samhällsmiljönämnden. 

Syftet är att minska risken för smittspridning mellan passagerare under covid19-

pandemin. Utifrån Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer förlängs 
beslutet att gälla från 17 augusti till och med 27 augusti 2020. Ett förslag till beslut om 

fortsatt förlängning av avgiftsfria enskilda resor från 28 augusti och fram till 31 
december avses att tas upp på gatu- och samhällsmiljönämndens sammanträde den 

27 augusti.  

 

För gatu- och samhällsmiljönämnden 

 

 

Rickard Malmström 

Ordförande 

 

 

Gatu- och samhällsmiljönämnden  Datum: Diarienummer: 
Delegationsbeslut 6 augusti 2020 GSN-2020-01088 

  
Handläggare:  

Annila Bexelius 

 

 
 

http://www.uppsala.se/
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§278 

Förlängning av avgiftsfria enskilda resor i 
färdtjänsten 

KSN-2020-01401 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att kommunen ska avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst 
och omsorgsresor som görs enskilt till och med 16 augusti 2020, samt 

2. att delegera beslut om förlängning till gatu- och samhällsmiljönämnden, dock 
längst till och med 31 december 2020. 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 §156 att kommunen ska avstå från att 
ta ut den egenavgift som normalt tas ut för att åka ensam i kommunens särskilda 
kollektivtrafik. Syftet är att minska risken för smittspridning mellan passagerare under 
covid-19-pandemin. Beslutet var tidsbegränsat till och med den 9 juni. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden har föreslagit att det ska förlängas. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 27 maj 2020 § 162 
• Arbetsutskottets förslag 26 maj 2020 § 214 
• Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2020 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§278 

Förlängning av avgiftsfria enskilda resor i 
färdtjänsten 

KSN-2020-01401 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att kommunen ska avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst 
och omsorgsresor som görs enskilt till och med 16 augusti 2020, samt 

2. att delegera beslut om förlängning till gatu- och samhällsmiljönämnden, dock 
längst till och med 31 december 2020. 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 §156 att kommunen ska avstå från att 
ta ut den egenavgift som normalt tas ut för att åka ensam i kommunens särskilda 
kollektivtrafik. Syftet är att minska risken för smittspridning mellan passagerare under 
covid-19-pandemin. Beslutet var tidsbegränsat till och med den 9 juni. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden har föreslagit att det ska förlängas. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 27 maj 2020 § 162 
• Arbetsutskottets förslag 26 maj 2020 § 214 
• Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2020 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 156

Avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten

KSN-2020-01401

Beslut

Kommunfullmäktigebeslutar

1. attkommunen ska avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst-
och omsorgsresor som görs enskilt till och med 9 juni.

Yrkande

Rickard Malmström (MP), Lovisa Johansson (FI), Hilde Klasson (S) och Linnea Bjuhr (SD)
yrkar bifall till krisledningsnämndens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer krisledningsnämndens förslagtill beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller krisledningsnämndens förslag.

Sammanfattning

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på individer och näringar i
Uppsala kommun. Folkhälsomyndigheten gick den 1 april ut med föreskrifter och
allmänna råd för att förhindra smittspridning av covid-19. Inom kollektivtrafiken och
allmänna färdmedel bör verksamheternabegränsa antalet passagerare per fordon.

I linje med detta föreslås att den egenavgift som normalt tas ut för att åka ensam i
kommunens särskilda kollektivtrafik, exempelvis färdtjänst, tas bort under en period.
Det personliga ansvaret om att undvika onödiga resor och om att undvika
kollektivtrafik om man tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheternas föreskrifter
gäller fortsatt.

Kommunens leverantörer inom den särskilda kollektivtrafiken vittnar om kraftigt
minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. Leverantörerna
kan med beslutet få bättre möjligheter att behålla resurser att fortsätta sitt uppdrag
under och efter epidemin. Detta föreslås förstärkas genom att kommunen behåller
graden av så kallade fasta omlopp, därkommunen disponerarkontrakterade fordon
underettheltarbetspasstill fullt avtalspris.
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Kommunfullmäktige Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020
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