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§ 81 
Dnr 2021/398    
 
Taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst  
 
Beslut  
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med 1 
januari 2022, samt  
 
att Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst fastställt juni 2005 med 
senaste revidering KF § 62/2011 upphör att gälla 31 december 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidigare har både riktlinjer och 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 nu reglementet till en riktlinje för färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt en taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Taxan omfattar resor med färdtjänst, resa i annan kommun samt till viss del 
resor med riksfärdtjänst. Taxan omfattar inte den avgift/ersättning som 
regleras i Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med 
riksfärdtjänst.  
 
Beslutsmotivering  
Taxan säkerställer att avgift tas ut i enlighet med gällande lagstiftning och 
skälig nivå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar de barn och unga som är berättigade till färdtjänst, vilket 
är en mindre andel av alla färdtjänstberättigade. I förslag till ny taxa finns 
inte några större skillnader i jämförelse med nu gällande taxa. Därför har 
inte några särskilda aktiviteter genomförts för att särskilt lyfta barn och 
ungas synpunkter i detta ärende.   
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst 
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Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Områdeschef bistånd 
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