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Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att reducering av avgift medges efter individuell prövning för färdtjänstresor till och från 
studier, svenska för invandrare (SFI).  

att reducerad avgift ska gälla för två enkelresor per studiedag mellan folkbokföringsadressen 
och studieplatsen. 

Ärende 
Kommunen står idag inför en stor utmaning i att underlätta integrationen och möjliggöra ett 
aktivt deltagande i samhällslivet för de nyanlända som kommer till Uppsala. Ett led i detta är 
SFI-studier.  

SFI-studier är en lagstadgad rättighetsutbildning som är nödvändig för att på sikt närma sig 
svensk arbetsmarknad eller andra utbildningar.  

I Uppsala kommuns regler för färdtjänst har en person idag inte rätt till reducerad avgift för 
färdtjänstresor till och från SFI-studier då studierna måste ske inom skolform som ger rätt att 
erhålla studiemedel från CSN. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta om att medge reducerad avgift efter 
individuell prövning för färdtjänstresor till och från SFI-studier.  
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Gällande lag 
9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.  
   Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om 
 
   1. vilket färdsätt som får användas, 
   2. inom vilket område resor får göras, och 
   3. hur många resor tillståndet omfattar.  
 
10 § För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som bestäms 
enligt 11 §. 
 
11 § Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen.  
 
Uppsala kommuns regler för färdtjänst 
I Uppsala kommuns regler för färdtjänst (antagna av GSN 2014-10-22) framgår att reducering 
av avgift medges efter individuell prövning för resor till och från arbete och studier. Studierna 
ska ske inom skolform som ger rätt att erhålla studiemedel från CSN. Reducerad avgift gäller 
för två enkelresor per studiedag samt för studerande på universitet även för resor mellan 
institutioner under studiedagen. Om resorna till arbete eller studier på något annat sätt 
bekostas av det allmänna medges inte reducering av färdtjänstavgift. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Vilken ekonomisk konsekvens ett införande av reducerad avgift kan medföra är idag svårt att 
redovisa. Sedan årsskiftet har två ansökningar om reducerad avgift för SFI inkommit till 
enheten. Förvaltningen gör bedömningen att ett införande av reducerad avgift till och från 
SFI-studier kommer rymmas i befintlig budget. Färdtjänsttransporter kan ej återsökas från 
migrationsverket. 
 
Bedömning 
Eftersom SFI-studier är en lagstadgad rättighetsutbildning som alla nyanlända ska gå görs 
bedömningen att ändra reglerna för färdtjänst så att även reducerad avgift för resor till och 
från SFI-studier ska medges efter en individuell prövning. Dessa tillstånd ska begränsas att 
gälla för två enkelresor per studiedag.  
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