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Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av att Västtrafiks förändrade zonstruktur trädde i kraft i november 2020 fattade
kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 110, beslut om att kommunens befintliga
beräkningsmodell för egenavgifter vid färdtjänstresor skulle kompletteras med en årlig
indexuppräkning.
Beräkningsmodellen för egenavgifter behöver i nästa steg kompletteras med taxa för barn
och ungdomar samt borttagande av nattaxan.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Egenavgiften grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå än
reguljär kollektivtrafik då den erbjuder transport från dörr till dörr.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut utgår egenavgiften för resor inom kommunen på
kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent som årligen
uppräknas genom ett index.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att räkna upp egenavgifterna per kalenderår med
en indexkorg bestående av fyra viktade index. Taxan är indexuppräknad för år 2021.
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att nuvarande egenavgifter
kompletteras med taxa för barn och ungdomar enligt nedan. Förslaget utgår från Västtrafiks
beslutade åldersgränser.




Barn upp till 6 år reser gratis i sällskap av ledsagare.
Barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år reser till en kostnad motsvarade 50 procent av
gällande egenavgift.
Personer som har fyllt 20 år räknas från den dagen som vuxen och betalar full
egenavgift.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår även att den särskilda nattaxan tas bort då Västtrafik
sedan tidigare beslutat att slopa nattaxan. Bakgrunden är att förenkla resandet för
resenärerna.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär kostnader, som redan är beaktade i befintlig budget. En differentiering av
egenavgifterna syftar till att möta målgruppens behov.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden
Den reviderade färdtjänsttaxan godkänns.

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Den reviderade färdtjänsttaxan fastställs.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
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