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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Lars Östrot 
0171-626996 
lars.ostrot@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Avgiftsfri färdtjänst för gymnasieelever inom zon 1-2. 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Avgiftsfri färdtjänst inom zon 1 och 2 för gymnasieelever från och med 1 augusti 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Alla ungdomar i Enköpings kommun kan välja en gymnasieutbildning i Enköping 
eller i en grannkommun. Gymnasieeleven kan ansöka om ett kostnadsfritt busskort 
fram till och med första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år.  

En gymnasielev som har rätt till färdtjänst kan välja att resa med färdtjänst till och 
från sin gymnasieskola. Idag betalar gymnasieeleven sina resor själv enligt samma 
taxa som gäller för alla färdtjänstresor. Det innebär att de elever som går på 
Westerlundska gymnasiet i Enköping betalar 80 kronor per skoldag (cirka 1600 
kronor per månad) och de elever som har valt att studera i en grannkommun 
betalar 330 kronor per skoldag (cirka 6600 kronor per månad). 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det är en orättvis skillnad för gymnasielever som 
behöver färdtjänst för att komma till och från sin skola. Gymnasieelever med 
busskort betalar ingenting medan gymnasielever med färdtjänst betalar flera tusen 
kronor i månaden. 

Förvaltningen föreslår att färdtjänstresor till och från gymnasieskolan inom zon 1 
och 2 blir avgiftsfri till och med första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år. 
Enligt ”Riktlinje för färdtjänst” (TF2020/136) är zon 1 inom Enköpings kommun och 
zon 2 sträcker sig 2,5 mil utanför kommungränsen. Om eleven går på en 
gymnasieskola som ligger utanför zon 2 betalar eleven enligt gällande 
färdtjänsttaxa för sista sträckan från zon 2 till skolan. För gymnasieskolorna Jälla 
utanför Uppsala och Ösmo utanför Sala innebär det cirka 840 kronor per månad. 

Idag är det fyra ungdomar i gymnasieålder som har beviljad färdtjänst och av 
dessa är det två elever som studerar i en grannkommun.  
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Andra kommuner, till exempel Stockholm och Umeå, erbjuder ett så kallat 
högkostnadsskydd för gymnasieelever som reser med färdtjänst. 

För tekniska nämnden innebär detta en ökad årskostnad på cirka 70 000 kronor 
per elev som reser med färdtjänst till och från en gymnasieskola i en 
grannkommun. För elever som reser inom kommunen blir tekniska nämndens 
ökade årskostnad cirka 16 000 kronor per elev. 

Kommunledningsförvaltningen informeras om den nya avgiften (0 kronor) så att 
den läggs till i listan över tekniska nämndens taxor och avgifter 2023 inför 
kommande beslut i kommunfullmäktige. 

 
 
 
Gunilla Fröman 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Lars Östrot 
Avdelningschef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
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