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Förslag om avgifter för färdtjänstresor och 
månadskort år 2023  
Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden beslutar att fastställa egenavgifter för färdtjänst år 2023 i enlighet 
med bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

2. Trafiknämnden beslutar att fastställa avgifter avseende månadskort för färdtjänst 
år 2023 i enlighet med bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Avgiftsnivån för färdtjänst utgår från förändringarna i ett taxiindex. Basbeloppet vid 
beräkningen är 52 kr och basmånad för indexberäkningen är april 2021. Som 
jämförelsemånad används indextalet för april månad 2022. Förändringen i Taxiindex 
mellan april 2021 och april 2022 är 8,33 %. Med avrundning till hel krona motsvarar det 
en höjning av egenavgiften från 2022 års nivå på 52 kr till 56 kr för år 2023, vilket 
innebär en höjning med 4 kr eller 7,69 %.  

Då priserna för månadskorten är knutna till det baspris, som utgörs av priset för en 
enkelresa med färdtjänst för vuxen inom Göteborg, är den procentuella prisförändringen 
på dessa lika med förändringen av enkelresepriset.  

I bilaga 1 sammanställs trafikkontorets förslag till avgifter för färdtjänst, i enlighet med 
de principer som kommunfullmäktige fastställt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Avgiften för enkelresor med färdtjänst beräknas, efter beslut från kommunfullmäktige, 
utifrån Taxiindex vilket medför att intäkter ökar i samma takt som trafikkostnaderna. 
Syftet med denna modell har varit att avgiftsfinansieringsgraden år för år ska vara 
oförändrad.  

I kommunfullmäktiges beslut om avgifter för färdtjänstresor knyts prisnivåerna för 
månadskort för färdtjänst till det fastställda priset för en enkelresa inom Göteborg. 
Därmed får även månadskorten samma följsamhet gentemot Taxiindex.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Det är fler kvinnor än män som har färdtjänsttillstånd även om könsfördelningen är 
jämnare i åldersgruppen 20 – 64 år. Det är inom den åldersgruppen som flest resor per 
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person med färdtjänsttillstånd görs, och där den stora andelen av månadskortsinnehavare 
finns. Män gör fler resor per person med färdtjänsttillstånd än kvinnor gör. Barn som har 
färdtjänst och är under sju år påverkas inte av förslaget då dessa reser avgiftsfritt med 
färdtjänst. 

Förslaget till avgifter för 2023 ligger inom de ramar för taxa som Göteborgsregionens 
kommunalförbund rekommenderar sina medlemskommuner. 

 

Bilagor 
1. Förslag till avgifter för färdtjänst 2023 
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Ärendet  

Kommunfullmäktige fastställde 2021 principer för beräkning av avgifter för 
färdtjänstresor samt hur dessa årligen ska omräknas utifrån förändringar i Taxiindex. 
Kommunfullmäktige beslöt vidare att delegera till trafiknämnden att årligen fastställa 
avgifter för färdtjänstresor för kommande kalenderår i enlighet med de fastställda 
principerna. Nu föreligger förslag till avgifter för 2023. 

Beskrivning av ärendet 
I Göteborgs stad betalar resenären egenavgift för färdtjänst utifrån en så kallad 
enhetstaxa. Detta innebär att en resa kostar lika mycket oavsett vart en person reser inom 
ett visst geografiskt område, i Göteborgs fall indelat utifrån kommuner. Avgiften ökar när 
en person reser över en kommungräns inom färdtjänstområdet.  

I enlighet med den prismodell som kommunfullmäktige fattat beslut om följer avgifterna 
för färdtjänstresor förändringarna i Taxiindex. Trafikkontoret presenterar därmed förslag 
till avgifter för 2023 i enlighet med de principer kommunfullmäktige fastställt. 

Trafikkontoret har också tagit fram förslag på ny modell för avgifter som föreslås gälla 
från 2024. Det nya förslaget på modell förändrar förutsättningarna, men den kan träda i 
kraft först 2024. Nuvarande modell gällande enhetstaxa kvarstår därför under 2023. 

I bilaga 1 framgår de fullständiga förslagen till nya avgifter.  

Avgifter inom Göteborg  

Förändringar i taxiindex mellan april 2021 och april 2022 är 8,33 %. Indextalen är 118,8 
respektive 128,7. När basbeloppet 52 kr räknas upp med 8,33 % erhålls beloppet 
56,33 kr. Riktlinjerna säger att det omräknade beloppet alltid ska avrundas till hel krona, i 
detta fall till 56 kr. För 2023 innebär det att avgifter för färdtjänstresa inom Göteborg 
ökar med 4 kronor i jämförelse med 2022 års avgift på 52 kronor vilket innebär en 
höjning med 7,69 %. 

Beräkningen av avgift för ungdom utgår från den avrundade siffran för vuxen och 
avrundas sedan till närmaste hel krona. Avgiften på 56 kronor är egenavgiften för vuxen. 
När det gäller ungdom (7 – 19 år) är egenavgiften 75 % av egenavgiften för vuxen. Detta 
innebär utifrån 42 kronor, en höjning med tre kronor från 2022 års nivå på 39 kronor.  

Avgifter för resor till andra kommuner inom färdtjänstområdet 

För resa till en kranskommun är taxan två gånger en enkelresa inom Göteborg. Detta 
innebär 112 kronor för vuxen och 84 kronor för ungdom. För resor till Alingsås, Lilla 
Edet och Stenungsund är avgiften fyra gånger taxan för Göteborg, vilket innebär 224 kr 
för vuxen och 168 kronor för ungdom. För resor till Tjörn är taxan fem gånger enkelresa i 
Göteborg, vilket innebär 280 kronor för vuxen och 210 kronor för ungdom. 

Avgift för resa i annan kommun 

För färdtjänstresenärer är det möjligt att göra resor inom eller mellan kommuner utanför 
färdtjänstområdet, detta kallas resa i annan kommun. För sådana resor betalar vuxen och 
ungdom samma egenavgift. Egenavgiften är två gånger vuxentaxan för enkelresa inom 
Göteborg, vilket för år 2023 innebär 112 kronor för såväl vuxen som ungdom. 
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Avgifter månadskort  

Personer som har färdtjänsttillstånd i Göteborg kan köpa månadskort för färdtjänstresor 
inom Göteborg. Månadskorten Göteborg samt Göteborg ungdom är möjliga att köpa för 
alla som är beviljade färdtjänst. Månadskort för ungdom kan köpas fram till månaden 
innan man fyller 26 år.  

En person som arbetar eller studerar utanför Göteborg kan köpa månadskort som gäller 
för arbets- och studieresor utanför kommungränsen, om resenären i sitt tillstånd är 
beviljad att göra denna typ av resor. Det är relativt få resenärer som gör arbetsresor 
utanför Göteborg, endast några tiotal. Inom Göteborg är det däremot 200 – 300 personer 
som använder månadskort för arbets- eller studieresor.  

Totalt är det knappt 600 personer per månad som väljer att köpa ett månadskort för sina 
färdtjänstresor. 

Vid beräkningen av priset för månadskorten utgör enkelreseavgiften för vuxen inom 
Göteborg bas, vilket för 2023 är 56 kr. För månadskortet avseende Göteborg ska 56 kr 
multipliceras med faktorn 16 för att få fram månadskortsavgiften. Detta ska därmed 
tolkas som att den som gör 16 eller fler enkelresor med färdtjänst under en månad 
ekonomiskt tjänar på att köpa ett månadskort. Som framgår av tabellen är motsvarande 
multiplikator för övriga kort 12 resor, 8 resor och 7 resor. Kortet som nedan benämns 
Regionen runt utgår från enkelreseavgiften för resa till Tjörn, som i sin tur är beräknad 
som 5 gånger 56 kr.  

Resor till eller inom 
område 

Enkelreseavgift 
vuxen 2023 

Antal 
resor 

Avgift 
månadskort 2023 

Göteborg         56 kr  16       880 kr  
Göteborgs 
kranskommuner       112 kr  12    1 344 kr  
Alingsås, Lilla Edet, 
Stenungsund       224 kr  8    1 792 kr  
Regionen runt       280 kr  7    1 960 kr  

Förvaltningens bedömning 
En kontinuerlig höjning av egenavgifter med utgångspunkt i ett Taxiindex ger 
förutsättningar för att avgiftsfinansieringsgraden hålls oförändrad i förhållande till 
kostnaderna för resor. En ökning från 2022 till 2023 med 4 kronor ligger därmed i linje 
med kostnadsutvecklingen för serviceresor det gångna året.  

Kommunfullmäktige har fastställt en princip för omräkning av avgifterna och delegerat 
det årliga beslutet om ny färdtjänsttaxa till trafiknämnden. Någon avvikelse från den 
fastställda principen är inte möjlig.  

 

Patricia Anselmo 

 

Tf avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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