
 

”Förr var det som taxi - nu mer som en 
buss”  

  

Särskild kollektivtrafik är inte som att åka taxi utan ska 
jämföras med att åka buss. Men får räkna med väntetider 
och omvägar. Det säger Dalatrafiks VD Claes Annerstedt 
och kommunstyrelsens ordförande i Avestas Agneta 
Thörnqvist.  
 
Det blir obekvämare. Vi har inte råd att varje person ska åka 
själv i en bil. Förr var färdtjänst som en taxi men nu får man 
tänka att det är som en buss. Vi är inte lika generösa som vi 
var förut, säger Agneta Thörnqvist.  

Efterlyser klagomål  
Claes Annerstedt har samma åsikt men tycker att det är tråkigt 
om resenärerna slutar åka färdtjänst på grund av långa res- 
och väntetider. Han säger att det är viktigt att de hör av sig till 
Dalatrafik med sina klagomål.  
De försöker kontinuerligt åtgärda problemen och träffar också 
tillgänglighetsrådet fyra gånger om året.  
Varför fyra bilar kör fem personer till Avesta har han inget bra 
svar på.  
- Det är konstigt. Det är inte alls bra om de får åka ensamma i 
bilarna.  

”Allt har en prislapp”  
Brukarorganisationerna är också kritiska mot att landstinget 
höjt egenavgiften till 100 kronor. Landstingsrådet Alf Johansson 
säger att omkringliggande län har samma avgift.  
- Varför ska vi vara generösare? Om vi tillåter att sjukresorna 
ökar så mycket i kostnad så har vi inte råd med annan 
sjukvård. Allt har en prislapp, säger han.  
 
  
Toni kommentar: 
Det går att rättfärdiga vad som helst, även om Dalarna är ett av de rödaste 
och mest bidragsberoende länen borde ändå frågan ställas varför man inte 
tillåter privata företag som Taxi själv lösa frågan utan att en byråkratisk 
hop av medarbetare i Ludvika och andra platser skall bry sig? 



Avregleringen kommer om man nu vill eller inte, Sverige har inte råd med 
att låtsas som om allt kan fortsätta utan samtidigt klara ut varifrån 
miljarderna skall tas, en fortsatt väg att skuldsätta landet ännu mer är 
snart uttömt, vår nuvarande regering försöker hedersfullt med att få stopp 
på det hela. 
Då blir man straffat av folket som enligt opinionsmätningar hellre lyssna på 
jultomten! Tragiskt är att insikten är så liten hos folket som för varje dag 
blir allt fattigare, kronan sjunker, det ruckas och trixas överallt i samhället 
med att flytta runt pengar för att fylla igen i de mest akuta hålen. Skolor 
med hälsofarliga klassrum upprör få, sjukvården som går på kryckor 
upprör få, man dör av felbehandling ofattbara väntetider för en operation 
upprör få, äldrevården som fallera upprör få, pensionen som sänks upprör 
få, att polisen snart inte har resurser för det mest nödvändiga upprör en 
och annan, statsskulden i nya rekornivåer upprör ingen, landstingens och 
kommunernas låneskuld upprör ingen, men f-n om man ruckar på ett 
socilabidrag då lever hela media loppan och personen sitter i TV:s 
morgonsoffa. 
Det är dags att byta ut folket eller skapa en skola där man lär och inte 
enbart har en till och från närvaro. Kunskap innebär krav och insikt, något 
som lämnat svenska folket och tror det är jultomten eller rättare sagt 
vänster alliansen som skall förse Sverige med mera pengar. På samma vis 
fungera det i Dalarna där man kan rättfärdiga allt bara man är politiker 
och har en egen guldfil förbi oss andra i närmast alla frågor, huha, det 
påminner mig om Sovjet innan den kollektivistiska staten raserade? 
 
Denna uppställning visar den svenska statsskuldens utveckling, varje gång 
det var en borgerlig regering minskade statsskulden och varje gång den 
rödgröna sörjan tog över makten ökade lånefesten till den här 
uppställningen borde man ta in landstingens och kommunernas 
skuldsättning som är hissnande, vi betalar snart en tredjedel av BNP enbart 
i räntor. 
Och du upprörs fortfarande inte? 
 
1975  73 467
1976  80 411
1977  97 982
1978  131 175
1979  175 146
1980  229 589
1981  295 590
1982  377 089
1983  460 196
1984  534 622
1985  595 695
1986  630 784



1987  622 272
1988  609 940
1989  600 047
1990  618 570
1991  692 958
1992  880 802
1993  1 132 267
1994  1 286 596
1995  1 386 165
1996  1 411 193
1997  1 432 076
1998  1 448 859
1999  1 374 180
2000  1 279 205
2001  1 156 827
2002  1 160 329
2003  1 228 741
2004  1 257 326
2005  1 308 572
2006  1 269 957
2007  1 167 998
2008  1 118 877

2009              Minst 1.300 miljarder
2010 
 


