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Inledning 

Bakgrund 
Tidigare har avgifter för färdtjänst reglerats i Reglemente för färdtjänst och 
riksfärdtjänst, antagen av kommunfullmäktige 2005, med senaste revidering 2011. I 
samband med revidering av styrdokument i Tierps kommun ändras reglementet till 
en riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst samt en taxa för färdtjänst och 
riksfärdtjänst.  

Syfte och omfattning 
Denna taxa fastställer avgifter i samband med resor med färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Taxan säkerställer att avgift tas ut i enlighet med gällande lagstiftning 
och skälig nivå.  
 
Taxan omfattar inte den avgift/ersättning som regleras i Förordning (1993:1148) om 
egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst.  

Avgiftsbestämmelser  
Angivna avgifter är vad den enskilde betalar, vilket innebär att moms inkluderas i 
de fall tjänsten omfattas av moms.  

Färdtjänst 
Färdtjänstberättigad betalar en avgift motsvarande 25 % av resekostnaden 
(taxameterbelopp) enligt taxibilstaxa. Detta gäller oavsett om den 
färdtjänstberättigades resa kräver användning av specialfordon eller inte. 
Minimiavgiften för färdtjänstresa motsvarar kostnaden för enkelbiljett vid resa i en 
zon i kollektivtrafiken, betald med kort eller swish. För 2021 motsvarar detta 33 
kronor.  
 
Färdtjänstberättigad som åker med allmän kollektivtrafik betalar enligt ULs taxa, 
medföljande ledsagare åker gratis.  

Arbetsresor 

Egenavgiften för arbetsresor ska motsvara kostnaden för arbetsresor med allmänna 
kommunikationer. 

Samåkning 

Om fler färdtjänstberättigade åker tillsammans betalar de var och en halva 
egenavgiften för vad motsvarande resa skulle ha kostat vid ensamåkning.  
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Ledsagare 

Ledsagare åker med utan extra kostnad. 

Medresenär 

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. När medresenär 
åker med färdtjänstberättigad i UL:s ordinarie linjetrafik betalar medresenären 
enligt ULs ordinarie taxa.   

Barn 

Färdtjänstberättigads barn som medföljer betalar avgift i enlighet med de 
åldersgränser som gäller för UL-trafik. 
 
Är den färdtjänstberättigade 16 år eller yngre medföljer en vårdnadshavare fritt. 

Bomkörning 

Avgift tas ut för resor som inte avbokas inom den tid som anges i riktlinjer. Taxan 
är 150 kr samt faktureringsavgift 50 kr.  
 

Resa i annan kommun 
För resor i annan kommun betalar den enskilde motsvarande taxa som för 
färdtjänstresa inom kommunen samt ett tillägg för kommunens kostnad för beställd 
biljett. För 2021 motsvarar detta tillägg 20 kronor per beställd biljett.  
 

Riksfärdtjänst 
Avgift för riksfärdtjänstresa regleras i lag (1997:735) och regeringens förordning 
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst.  

Ledsagare 

Ersättning för ledsagarens resa ska motsvara kostnaden för resan. Ledsagaren 
betalar kostnaden och får sedan ersättning i efterhand mot uppvisande av 
originalkvitto.  
  



6 

Lagstöd för avgifter och beräkningsgrunder 
Kommunens rätt att ta ut avgifter regleras i §§ 10-11 i lag (1997:736) om färdtjänst. 
Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader.  
 
För riksfärdtjänst regleras avgiften i 8 § lag (1997:735) om riksfärdtjänst samt 
förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst .  

Definitioner 
Begrepp Definition 
Ledsagare Person som ska hjälpa den 

färdtjänstberättigade under resan. Rätt till 
ledsagare anges i beslut om färdtjänst 
respektive riksfärdtjänst.  

Medresenär Person som reser i sällskap med den enskilde, i 
eget intresse.  
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