
 

Taxa egenavgift för 
färdtjänst 

 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2022-12-20 
Diarienummer: 00493-2022 
 
Dokumentansvarig: Ulf Norlèn, Sektorchef Gata Park 
Författare: Fredrik Haglund, Enhetschef Trafik och El 
 
Antal sidor: 5 



 

Taxa egenavgift för färdtjänst 2 (5) 

Innehåll 
1. Allmänna bestämmelser .............................................................................................................................. 3 

1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som taxan avser .......................................................................... 3 
1.2. Uppräkning av taxan .................................................................................................................................... 3 
1.3. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare ........................................................................................... 3 
1.4. Avgiftsbeslut ................................................................................................................................................ 4 
1.5. Så överklagas beslut .................................................................................................................................... 4 
1.6. Taxans konstruktion..................................................................................................................................... 4 

1.6.1. Detta ingår i taxan ................................................................................................................................ 4 
1.6.2. Detta ingår inte i taxan ......................................................................................................................... 4 

2. Detaljerade bestämmelser ........................................................................................................................... 4 

3. Avgifter ........................................................................................................................................................ 5 

 

  



 

Taxa egenavgift för färdtjänst 3 (5) 

1. Allmänna bestämmelser 

1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som 
taxan avser 
Kommunen ansvarar för att ordna färdtjänst enligt lag om färdtjänst (1997:736). 

Kommunallagens andra kapitel femte paragraf anger att “Kommunen har rätt att ta 
ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 
nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 
ut om det följer av lag eller annan författning”.  

De avgifter en kommun debiterar en medborgare ska följa den självkostnadsprincip 
som regleras i kommunallagens andra kapitel sjätte paragraf: 

“Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 
motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller om inte särskild lagstiftning säger 
annat”. 

De avgifter en kommun debiterar skall även följa den likställighetsprincip som 
regleras i kommunallagens andra kapitel tredje paragraf: 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

1.2. Uppräkning av taxan 
Beslut om uppräkning av taxa tas av kommunfullmäktige om inte 
kommunfullmäktige i särskilt beslut delegerat rätt till nämnd att uppräkna taxan 
enligt fastställd uppräkningsprincip. Sådan delegering är inte aktuell för denna 
taxa. 

1.3. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Avgiften debiteras via månadsvis faktura. 

Debitering sker i efterhand. 

Vid fakturaärende ska kontakt tas med Taxi Östersund. 

För förseningsavgift gäller: 

En första påminnelseavgift från avtalsleverantör följs av två (2) påminnelseavgifter 
från Östersunds Kommun och därefter går ärendet för inkasso. 
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1.4. Avgiftsbeslut 
Rätt till färdtjänst beviljas av kommunen. Den enskilde förbinder sig att erlägga 
avgift genom att ansöka om färdtjänst samt vid varje enskilt tillfälle när bokning av 
resa sker. 

1.5. Så överklagas beslut 
Taxebestämmelser antagna av kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut att anta taxan kan överklagas i den ordning som gäller 
för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).  
 
Kommunens beslut att ta ut avgift i det enskilda fallet 
Kommunens beslut att ta ut en avgift i det enskilda fallet kan överklagas i den 
ordning som anges i förvaltningslagen (2017:900). 

1.6. Taxans konstruktion 
Taxan består av en fast grundavgift per månad och en fast avgift per resa. Fast 
avgift per resa motsvarar lägsta pris för enkelbiljett för vuxen med kollektivtrafik. 

1.6.1. Detta ingår i taxan 
Färdtjänstresor med beviljat färdtjänsttillstånd  

mån-tors kl 06:00-24:00, fre-lör 06:00-02:00, sön eller helgdag kl 08:00-24:00 

Resa bokas minst 4 timmar innan avgång. Avbokning minst 1 tim före avgång för 
att undgå debitering av hela resan. 

Antalet resor är begränsat till 26 enkelresor per kalendermånad utöver resor till 
arbete, dagverksamhet och vissa studier. Dispens kan ges till ytterligare resor efter 
ansökan. 

1.6.2. Detta ingår inte i taxan 
Transporter som bekostas av det allmänna såsom skolskjutsar eller sjuk- och 
behandlingsresor såsom läkarbesök, psykolog, sjukgymnastik, remitterad fotvård, 
tandvård, habilitering eller Hjälpmedelscentralen. 

Färdtjänst får inte användas för resor på uppdrag av arbetsgivare eller för eget 
företag. 

2. Detaljerade bestämmelser 
Arbetsresor eller resor till Daglig verksamhet minst 3 ggr/vecka medför befrielse 
från fast grundavgift om 230 kr/mån.  

Befrielse från fast grundavgift om 230 kr/mån för barn och ungdomar 6 – 19 år. 
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Fast grundavgift om 230 kr/mån tas ut i de fall en resenär över 19 år väljer att 
plocka ut ett busskort. 

3. Avgifter 
Avgift för egenavgift för färdtjänst Kostnad 

Egenavgift grundavgift per månad 230 

Egenavgift per resa  32 
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