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Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärd- 
tjänst i Östhammars kommun 

Sedan den 1 januari 2012 gäller lag (2010:1065) om kollektivtrafik som stadgar 

att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med samlat an- 

svar för kollektivtrafiken i regionen. Inom regionen så är Region Uppsala ansva- 

rig kollektivtrafikmyndighet och UL kollektivtrafikförvaltning. 

 

Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikför- 

sörjningsprogram för hela länet. Eftersom Östhammars kommun har valt att inte 

överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollek- 

tivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen upprätta ett eget 

trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

 

Färdtjänsttillstånd 

Ansvarig nämnd för färdtjänsttillstånd i Östhammars kommun är socialnämnden. 

Tillstånd för färdtjänst utreds och bedöms av kommunens färdtjänsthandläggare 

som utifrån Lagen (1997:736) om färdtjänst samt kommunens antagna riktlinjer 

beslutar i ärendet. Syftet är att personer med varaktig funktionsnedsättning som 

överstiger tre månader, som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen 

hand eller att resa med allmänna kommunikationer, ska ha möjlighet att förflytta 

sig i samhället. 

 

Tillståndet kan förenas med individuella villkor. Vid behov av personlig assi- 

stans beviljas ledsagare som åker kostnadsfritt. Ledsagare beviljas endast under 

färdtjänstresans genomförande. I beslutet anges om beslutet gäller tills vidare el- 

ler för begränsad tid. Samtliga beslut ska innehålla en reservation för att beslutet 

ska kunna omprövas ifall det sker lagändringar eller förändringar av kommunens 

riktlinjer. 

 

Östhammars kommun är medlem i SFF, Svenska Färdtjänstföreningen. 

 

Riksfärdtjänst 

Tillstånd för riksfärdtjänst utreds och bedöms enligt lagen (1997:735) om riks- 

färdtjänst och kommunens färdtjänsthandläggare beslutar i ärendet. En skriftlig 

ansökan görs för varje enkelresa eller för varje tur- och returresa. Resor i sam- 

band med arbete, utbildning eller medicinsk behandling liksom resor som be- 

kostas av stat, landsting eller annan huvudman beviljas i regel ej som riksfärd- 

tjänst. 

 

Innan beslut fattas görs en utredning om funktionshindrets omfattning och ända- 

målet för resan samt bedömning om en merkostnad för resan föreligger på grund 
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av resenärens funktionshinder. I första hand ges tillstånd med allmänna kommu- 

nikationer tillsammans med ledsagare om detta bedöms möjligt utifrån resenä- 

rens funktionsnedsättning, resmål och restid. 

 

Under 2019 har ca 120 personer nyttjat riksfärdtjänst. 

 

Färdtjänst med båt 

Den som är folkbokförd på någon av öarna inom Östhammars kommun kan be- 

viljas färdtjänst med båt. Insatsen beviljas till och från närmaste brygga mellan 

ön och fastlandet. Den som beviljats färdtjänst med båt kan genomföra två en- 

kelresor/vecka. Om särskilda skäl finns kan ytterligare resor beviljas. Dessa re- 

sor medför motsvarande egenavgift som ordinarie resa inom Östhammars tätort. 

Om färdtjänst nyttjas till eller från båten på fastlandet utgår en separat egenav- 

gift för denna resa. 

 

Omfattningen av färdtjänst i Östhammars kommun 

Innehavare av färdtjänsttillstånd i Östhammars kommun kan genomföra 250 en- 

kelresor/år. Om särskilda skäl finns kan ytterligare resor beviljas. Arbetsresor rä- 

knas inte in i detta antal utan kan beviljas utöver dessa resor. Resan börjar eller 

slutar alltid i Östhammars kommun och kan genomföras inom Östhammars 

kommun, till delar av angränsade kommuner. Resan ska beställas senast dagen 

före avresan. Bokning av resa samma dag är möjlig, men endast i mån av plats 

och till en förhöjd avgift. Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning. 

 

Under 2019 fanns det 815 personer med färdtjänsttillstånd i kommunen och un- 

der 2018 genomfördes ca 12 400 resor med färdtjänst. Under 2018 uppgick 

kost-naden för färdtjänst till 5 023 000 och 5 649 000 om riksfärdtjänst och 

sjötaxi också räknas in. 

 

Prissättning av färdtjänst 

Färdtjänstresenären betalar en egenavgift för resan som betalas till chauffören. 

Egenavgifterna för färdtjänst beslutas av kommunfullmäktige och uppgår till: 
 

 
Från Till Avgift 

Östhammars kommun Östhammars kommun 50 

Östhammars kommun Uppsala kommun (del 
av) 

120 

Östhammars kommun Norrtälje kommun (del 

av) 

120 

Östhammars kommun Tierps kommun 120 

Uppsala kommun (del 
av) 

Östhammars kommun 120 

Norrtälje kommun (del 
av) 

Östhammars kommun 120 

Tierps kommun (del av) Östhammars kommun 120 
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Omfattningen av riksfärdtjänst i Östhammars kommun 

Riksfärdtjänst kan beviljas en person som vid resa utanför kommunen, inom 

Sverige får en merkostnad för resan till följd av en omfattande och varaktig 

funktionsnedsättning. Syftet med riksfärdtjänst är att en person med funktions- 

nedsättning ska kunna resa från en kommun till en annan till normala kostnader. 

 
 

Prissättning av riksfärdtjänst 

Resenären betalar en egenavgift för resan, som är beroende av reslängden oav- 

sett färdmedel. Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala Stu- 

diestödsnämndenens rabattkort eller någon av studentkårernas studentkort som 

Mecenat eller studentkortet betalar endast 70% av egenavgiften. 

 

Egenavgiften är fastställd av regeringen och är mellan 105-705 kr. 

 

Överklagan och synpunktshantering 

Överklagan av beslut sker till förvaltningsrätten i Uppsala men ska alltid ställas 

till Östhammars kommun, socialförvaltningen som vidarebefordrar överklagan. 

 

Synpunkter lämnas via e-tjänst på kommunens hemsida, www.osthammar.se, el- 

ler särskild blankett som skrivs ut från kommunens hemsida eller hämtas på so- 

cialförvaltningen. 

 

Entreprenören som kommunen har avtal med måste garantera att miljökraven i 

avtalet följs, detta innebär bland annat att: 

 

 Fordon med maximalt 6 passagerare som används inom ramen för trans- 

portuppdraget ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen från 1 ja- 

nuari 2013 eller likvärdigt enligt Vägtrafikskattelagen (2006:227) §11. 

Vilka bränslen som används måste kunna redovisas och fordon som kan 

drivas med förnybara bränslen måste till minst 80 % köras på sådant 

bränsle. 

 

 Övriga fordon som använder diesel eller bensin måste använda drivme- 

del av miljöklass 1 om det finns kommersiellt tillgängligt lokalt/ region- 

alt där transportören är verksam. 

 

 Bilvårdsprodukter måste uppfylla eller motsvara produktkriterierna för 

miljömärkningen Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval, såvida inte 

särskilda funktionskrav som förhindrar att detta finns. 

http://www.osthammar.se/

