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§ 195 Egenavgifter i färdtjänsten
Dnr KS 2021-450
Ärende
Region Östergötland har fattat beslut (RS 2020-797) kring nya egenavgifter för
länsfärdtjänsten. Beslutet innehåller ingen förändring för de personer som reser
med månads- eller årskort.
För personer som reser med kontantbiljett förändras egenavgiften till 35 kr för
resor kortare än 25 kilometer och till 50 kr för resor längre än 25 kilometer.
Vidare i Region Östergötlands beslut daterat 2021-02-10 kring egenavgifter så
beslutas att kommunerna har rätt att bestämma över den egenavgift som är
kontant för den inomkommunala färdtjänsten.
Linköpings kommun behöver därför besluta om en nya egenavgift för resor
kortare än 25 kilometer och en egenavgift för resor längre än 25 kilometer.
Förslagen som lämnas är att höjningen av färdtjänsttaxan blir den samma som
regionens taxa. Alltså 35 kronor för resor kortare än 25 kilometer och 50
kronor för resor över 25 kilometer. Detta förslag är det som småkommunerna i
länet enligt uppgift kommer att använda sig av.
Norrköpings kommun verkar gå fram med förslag på en taxa med 26 kronor för
resor kortare än 25 kilometer och 52 kronor för resor längre än 25 kilometer.
Förslaget från Samhällsbyggnadsförvaltningen är att anta samma taxa som
Region Östergötland har fastställt. Det finns många fördelar med att
kommunerna inom länet är synkroniserade både med regelverk och taxor för
färdtjänst. Som exempel för personer som flyttar mellan kommunerna och för
de som reser i annan kommun inom länet. Samt för att det ska bli en taxa som
så långt det är möjligt följer taxan i resten av landet.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-26, § 115
1. Egenavgiften för inomkommunal färdtjänst gällande resor över 25 km
föreslås fastställas till 52 kr.
2. Egenavgiften för inomkommunal färdtjänst gällande resor under 25 km
föreslås fastställas till 26 kr.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-26, § 115
Tjänsteskrivelse – Egenavgifter i färdtjänsten, 2021-05-12
Bilaga 1 – Egenavgifter jämförelse med andra kommuner
Bilaga 2 – Jämförelser februari 2020-021
Yrkanden
Mari Hultgren (S), med instämmande av Mikael Sanfridson (S), lämnar
följande tilläggsyrkanden:
- att zonerna som läggs till grund för egenavgifterna i den kommunala
färdtjänsten ska följa de zoner som finns inom den allmänna kollektivtrafiken,
dvs. liten, mellan, stor och län
- att egenavgifterna för den kommunala färdtjänsten ska följa den allmänna
kollektivtrafikens rabatterade biljetter för ovannämnda zoner
Muharrem Demirok (C) och Chris Dahlqvist yrkar bifall till
samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut mot Mari Hultgrens (S) med flera yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag till
beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på egenavgift för
inomkommunal färdtjänst gällande resor över 25 km på 52 kr
tillstyrks.
2. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på egenavgift för
inomkommunal färdtjänst gällande resor under 25 km på 26 kr
tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Egenavgiften för inomkommunal färdtjänst gällande resor över 25 km
föreslås fastställas till 52 kr.
2. Egenavgiften för inomkommunal färdtjänst gällande resor under 25 km
föreslås fastställas till 26 kr.
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Reservationer
Kristina Edlund (S), Elias Aguirre (S), Mikael Sanfridson (S) och Mari
Hultgren (S) lämnar följande skriftliga reservation:
Kommunen är den myndighet som ansvarar för avgiften i den kommunala
färdtjänsten och i enlighet med det kommunala självstyret har vi själva frihet
att besluta om såväl egenavgifter som zoner för den kommunala färdtjänsten.
Vi Socialdemokrater anser att zonerna inom färdtjänst ska följa den
zonindelning som Regionen fattade beslut om för allmän kollektivtrafik i
november 2020 och som omfattar liten, mellan, stor zon samt län. Vi vill också
hålla fast vid de priser för rabatterade biljetter som följer zonerna i allmän
kollektivtrafik. På detta sätt kan vi fortsätta följa befintlig zonindelning och
egenavgifterna i färdtjänsten knyts även fortsatt till kollektivtrafikavgifterna.
Då vidmakthåller vi enhetliga beräkningar på avstånd och priser som stämmer
med kollektivtrafiken i allmänhet. För oss är det viktigt att personer med
funktionsnedsättning och äldre inte drabbas av oskäliga höjningar och att även
färdtjänstberättigade ska kunna ta del av samhället på lika villkor.
Idag gällande zoner, 210608, och biljettpriser inom kollektivtrafiken:
Liten zon - 8 km a 18,20 kr
Mellan zon - 20 km a 35 kr
Stor zon - 30 km a 45.50 kr
Län - 30 km a 52.50
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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