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Nya egenavgifter för färdtjänst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa egenavgifter för färdtjänst enligt gatu- och samhällsmiljönämndens förslag med 
en zonindelad taxa. 

Ärendet 
Gatu-och samhällsmiljönämnden har överlämnat förslag till utformning av egenavgift vid 
färdtjänst. Förslaget innebär en förändring av princip jämfört med nuvarande färdtjänsttaxa 
varför förslaget ska fastställas av kommunfullmäktige. Bilaga.  

Föredragning 
Det förslag som gatu- och samhällsmiljönämnden utarbetat har tagit utgångspunkt i 
perspektiven likabehandling, eget val och miljöhänsyn.  

Likabehandling genom att egenavgiften inte ska påverkas av form av funktionsnedsättning 
och därmed valet av fordonstyp. Eget val genom att egenavgiften ska kunna påverkas genom 
resenärens val att samåka eller inte. Miljöhänsyn genom att samåkning premieras med lägre 
egenavgifter, vilket antas ge positiva miljökonsekvenser i form av färre körda 
fordonskilometer.  

Förslaget till nya egenavgifter baseras på en zonbaserad taxa, där zonerna är samma zoner 
som tillämpas i kollektivtrafiken. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den föreslagna taxeändringen är i allt väsentligt neutral eller för kommunen något mer 
gynnsam jämfört med tidigare taxa avseende totalt förväntad intäktsnivå från egenavgifter. 
Med oförändrat antal resor kommer taxeintäkten enligt den nya modellen redan vid 10 till 20 
procents ensamåkning överstiga nuvarande taxeintäkt. Med dagens dryga 99 procents 
ensamåkning torde det därför finnas mycket begränsad risk för att intäkterna minskar. 
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Egenavgiften motsvarar en begränsad del av en varje resas kostnad. För att åstadkomma 
positiva effekter på kommunens nettokostnader för färdtjänst bedöms en större potential 
finnas på kostnadssidan än på intäktssidan i form av egenavgifter. Färdtjänsten genomgår 
därför ett förändringsarbete där beslut fattats om etablering av en beställningscentral i egen 
regi. Bedömningen är att denna beställningscentral ska leda till förbättrade administrativa 
rutiner och ökad samåkning vilket leder till färre fordonskilometer och lägre kostnader. 
Avsikten är att den nya taxan ska ge resenären ett tillräckligt incitament för ökad samåkning.  
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