
 

När pengarna tryter då drar man in färdtjänsten till de 
mest behövande med politikernas samförstånd 

 
Ulla nekas färdtjänst till brodern  

Uppsala kommun har skärpt reglerna för vilka som ska få åka taxi inom riksfärdtjänsten. 
Allt fler färdtjänstberättigade hänvisas till tåg och buss, men för vissa personer innebär det 
att rätten till riksfärdtjänst upphör. 

Ulla Norberg är totalförlamad sedan 13 år. Hon kan bara kommunicera 
genom att röra på ögonen och hennes personliga assistent har lärt sig 
tyda koden. 
Varje år har Ulla gjort en utflykt på sommaren med färdtjänsttaxi till 
sin bror i Riddarhyttan i Dalarna. Men i år blev det nej - hon hänvisas 
till att ta tåget istället. 

- För Ulla är det en stor begränsning eftersom hennes släktingar är det 
viktigaste hon har. Hon vill inte åka om det betyder att resan tar så lång 
tid och kräver så många byten, berättar Anders Zaien som är personlig 
assistent för TV4 Nyheterna Uppsala. 

Kommunen ser inget fel i beslutet att neka Ulla Norberg färdtjänstaxi till 
brodern. 

- När man gör en bedömning av sådan här enskilda fall tar man ju in 
läkarintyg och gör en totalbedömning. Jag kan inte tro annat än att mina 
tjänstemän har gjort en korrekt bedömning, säger Anders Westerlind (FP) 
som är ordförande i gatu- o trafiknämnden till TV4 Nyheterna Uppsala. 

 

Toni kommentar: 
Rätt man skall börja spara hos dom som har det svårast och inte kan 
försvara sig, allt medans Länsbolagsdirektörer festade på UITP mötet i 
Stockholm och satte sprättade iväg miljoner kronor, men det är ett annat 
konto skallar monopolisterna som missat 
Att det handlar om samme skattebetalare som betalar. 
Jag kan inte tro annat än att mina tjänstemän har gjort en korrekt 
bedömning, säger Anders Westerlind (FP) 
Sedan när är det en politikers ”tjänstemän” ”mina” tjänstemän har det inte 
gått lite för långt nu? 
Politiker, nya Adeln som bestämmer och äger ordet?  
Varifrån kommer alla dessa stolpskott? 
 
 
 


