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● Det har under ett par 
månader förts en intensiv 
debatt om färdtjänsten.

Bakgrunden är färd-
tjänstens och landstingets 
dåliga ekonomi som tving-
ar fram beslut om åtstram-
ningar i färdtjänsten. Det 
är beslut som är smärt-
samma och som drabbar. 
Som landstingspolitiker 
har vi gjort vad vi kunnat 
för att den dåliga ekono-
min i så liten utsträckning 
som möjligt ska gå ut över 
färdtjänstens resenärer.

Mest uppmärksamhet och 
känslor har väckts kring 
beslutet om ändrade regler 
för rullstolstaxi. Sedan 
några månader tillbaka har 
rullstolsburna på försök 
haft möjlighet att åka taxi 
på färdtjänstkortet, i stället 
för den ordinarie färdtjäns-
tens minibussar.

Problemet med rull-
stolstaxi är att varje resa 
blir dyrare än om samma 
resa skulle gjorts inom den 
ordinarie färdtjänsten. Ef-
tersom ekonomin är an-
strängd fi nns det inga mar-
ginaler att ta av. 

Om allt fl er resor görs 
med rullstolstaxi 
i stället för ordinarie 
färdtjänst fi nns en 
överhängande risk att 
vi måste gå ifrån det 
obegränsade resande 
som rullstolsburna 
färdtjänstkunder har 
i dag. 
I det valet har vi sett det 

som en större försämring 
att begränsa antalet resor, 
eftersom det skulle hindra 

rullstolsburna från att resa 
så mycket de vill. Samti-
digt genomförs förbätt-
ringar av den ordinarie 
färdtjänsten, exempelvis 
införs möjlighet att bestäl-
la färdtjänstbuss på nätter 
och helger från den första 
oktober i år.

Att åka kollektivt innebär att 
man får göra vissa kompro-
misser, visserligen olika 
beroende på vilken rese-
närsgrupp man tillhör. De 
fl esta som reser kollektivt 
väljer oftast buss och tun-
nelbana framför taxi. Det 
kräver lite planering och 
tar längre tid, men få skul-
le ha råd eller tycka det var 

värt pengarna att pendla 
till och från arbete och sko-
la med taxi.

Färdtjänstresenärernas 
”buss och tunnelbana” är 
minibussar och taxibilar 
som bokas genom färd-
tjänstens växel. Därige-
nom kan färdtjänsten sam-
planera resor, så att perso-
ner med likartade resvägar 
kan åka i samma fordon. 
Det innebär visserligen 
mindre komfort jämfört 
med en egen taxi, men gör 
att färdtjänsten kan få ut 
fl er resor per krona.

I debatten har det fram-
stått som att färdtjänsten 
nu helt tar bort möjlighe-
ten att åka rullstolstaxi. 

Det är fel. Tjänsten rull-
stolstaxi fi nns kvar men 
kommer prismässigt jäm-
ställas med det som inom 
färdtjänsten heter ”bil för 
eget bruk”. Det innebär att 
man som färdtjänstkund 
kan beställa en taxibil 
(med eller utan rullstolsan-
passning), åka hur man 
vill och betala halva taxa-
meterbeloppet. 

Det innebär ökad rätt-
visa mellan färdtjäns-
tens kunder, gående 
som rullstolsburna. 
Fortfarande har dock 

rullstolsburna färdtjänst-
kunder, till skillnad mot 
gående, rätt till ett obe-
gränsat antal färdtjänstre-
sor.

Det senaste året har resan-
det med färdtjänsten ökat. 
Det är något som är genu-
int bra. Men det vore an-
svarslöst att förneka den 
ekonomiska verklighet 
som färdtjänsten och 
landstinget lever i. Efter-
som det inte fi nns obe-
gränsat med pengar krävs 
liksom alltid ett kompro-
missande. 

Vi har i det läget priori-
terat att maximera antalet 
möjliga resor. Efter kontak-
ter med pensionärsorgani-
sationer och handikapprö-
relsen tror vi att det är den 
prioritering som de fl esta 
önskar.

Johan Sjölander, 
ordförande (s) Färdtjänstnämnden

Pelle Börjesson, 
1:e v ordförande (v) Färdtjänstnämnden

Ulla Dahl, 
ledamot (mp) Färdtjänstnämnden

Kan nån säga var för tjejer strålar med andra killar 
när de vet att de har den snyggaste killen som de 
ser själva den?  D

Richard, jag är med barn! Gift dig med mig!   
 Puss Tessan

”EMS”, ditt liv går på räls just nu, med Junad blir du 
kanske fru. Önskar dig allt bra i livet.  Mamma

Stor kram till Agneta L Carlsson på KS, rehabmed.  
 M.

tack för senast ”lilla b”! Mysigt.  Stora B.

Chileno fr 6/10, glömt ngt? ”Flickvän”, njae, det blir 
inte så. Två barn väntar på dig...  Matilda

Chaka, jag älskar dig bara mer å mer för varje dag!  
 Jessica

Rosenarna jag älskar er snart slår vi ihop våra påsar 
pussar  

Vad ska man med fi ender till i den här 
världen – när det är ens vänner som sårar 
värst?  Fia

Om snöfl ingor var kyssar så skulle jag snöpula dig. 
Hjärtar dig, min Kakan.  Pussen

En stor och varm kram till min underbara mamma! 
Du borde få höra det oftare, jag älskar dig! Din Emma*

Om jag kunde ge dig en gåva i livet, då skulle jag ge 
dig förmågan att se dig själv genom mina ögon, då 
skulle du själv se hur speciell du är för mig.  L

Mathias, ser fram emot en underbar framtid med 
dig! Hoppas på bröllop nästa år! Älskar dig!  
 Din ”Pickalurv”

Grattis Niclas på 23-årsdagen!!! Ha en superskoj 
dag  tjoff tjoff

Sandra. Så jävla glad att vi träffade varandra.  Adam

Jag älskar dig Linda! Vi har haft uppehåll nu i 3 
veckor. Jag kan inte leva utan dig! Du är den under-
bara person jag vill leva o älska med..   totte

Grattis tjejer till VM-FINAL platsen! Nu rockar vi!   
 När vi gräver guld...

Mammornas mamma fyller år i dag. Tack för att du 
skyddar mig som en Ängel.   Aydeniz

Jo, jag kommer ihåg dig på Tumba station för ett år 
sen. 07.01 pendeln imorrn?

Carro, varför ljuger du? Du måste vara ärlig annars 
vill jag inte snacka med.  K

Kristin är en klippa. Du vinner i längden  cb

Fredrik du är underbar. Älskar dej mest av allt. Med 
dej är jag den lyckligaste fl ickan på jorden. Ha d så 
bra på jobbet.  Puss din plupp.

Zandra, Eddie och Daniel ni fyller mitt liv med bus 
och kärlek. Mitt liv skulle vara fattigt utan er tre. Jag 
älskar er!  Puss och kram från moster Nenne

Jag vill hälsa till min favoritbror i Tumba, Johan 
Törnberg. Världens bästa brorsa.   Hälsningar storebror.

CITY-
SMS

SÅ HÄR GÖR DU: Börja ditt meddelande med CITY IN, gör ett 
 mellanslag och skriv insändaren. Exempel: CITY IN Jag tycker... 
Skicka sms:et till nummer 72 119. Pris 3 kr (Telia 4,50 kr).
Av utrymmesskäl kan vi tyvärr inte publicera alla sms.      

Landstingets dåliga ekonomi tvingar fram neddragningar inom färdtjänsten. Rullstolstaxi, 
som har gått att utnyttja på färdtjänstkortet, blir dyrare för den enskilde. Men att erbjuda 
färdtjänstbuss är bättre än att begränsa antalet resor, tycker tre landstingspolitiker.

CITY  DEBATT
Redaktör: Pelle Ekman e-posta till debatt@city.se  skriv kort – under 500 ord (replik 100 ord). Bifoga gärna en bild på dig själv. 

Hellre ofta än bekvämt

Åka kollektivt som rullstolsburen innebär inte att man måste 
åka tunnelbana. Däremot får man nöja sig med färdtjänst-
buss i stället för egen taxi. Foto: LEIF ENGBERG/PRESSENS BILD

Alkohol och narkotika ofta boven i psykdramat

TYCK TILL
e-posta till tycktill@city.se  skriv under 100 ord. Bifoga gärna en bild på dig själv. Redaktionen redigerar insändarna.

!

DAGENSDAGENS
VINNAREVINNARE
av två biobiljetterav två biobiljetter

Grattis alla vinnare! 
Sänk åldersgränsen för killar på uteställen 
@Jag och en kompis var 
ute i helgen vi hade be-
stämt oss för att gå in på 
ett uteställe så vi ställde 
oss i kön. 

Där så träffade vi på ett 
par tjejkompisar som är 
minderåriga, men dom 
gick bara in utan några 
som helst problem, när det 
väl kom till oss så blev vi 

direkt nekade och fi ck gå 
därifrån. Hur kan det vara 
så att 16-åriga tjejer kan gå 
in utan problem på utestäl-
len medan dom nekar 20-
åriga killar? Jag tycker det 
var osmakligt och oprofes-
sionellt av vakterna på stäl-
let.

Detta i sin tur leder ju 
till ökat våld mot vakter på 

uteställen och ökad krimi-
nalitet. Om killar inte kan 
komma in på några ute-
ställen så hittar dom ju på 
något annat att göra.

Det är ju orimligt att 
man lägger gränsen för 
killar på 23–25år medan 
betydligt yngre tjejer kan 
gå in och ut hur dom vill. 
Detta är diskriminerande! Vakterna sållar. Foto: PRB

CITY DEBATT

Måndagens vinnare av två bio-
biljetter på sms-krysset
Rätt svar: Populär
0707341890
Måndagens vinnare av fi lmpake-
tet ”Uppdraget”
Rätt svar: X (CIA)
0703163920 , 0707186797, 
0737512926, 0735811373 , 
0705645524
Måndagens vinnare av två bio-
biljetter på ”dagens insändare”
”Din ängel till evigheten och 
åter”

Måndagens vinnare av två bio-
biljetter på ”dagens fråga”:
0704327231
Grattis, Ivan Munoz, Kista. 
Du är City Clubs födelse-
dagsbarn! En present kom-
mer på posten.
Priserna kommer med pos-
ten. Har du vunnit men har 
kontantkort eller hemligt 
nummer? Kontakta Maud 
Holm: maud.holm@city.se el-
ler 08-50656301.

I dagarna förs en oerhört 
viktig diskussion i media 
kring problemen med 
psykvården. 

Hur ska vi på  bästa sätt 
ge dom som är i behov den 
vård de behöver. Det tycker 
jag är väldigt bra. 

Det som förvånar mig 
är dock att det fl era gånger 
påtalas att många psykiska 

problem utvecklat på 
grund av missbruk av alko-
hol och narkotika. 

Var är diskussionen om 
hur vi minskar använd-
ningen av alkohol och nar-
kotika? 

Är det rätt väg att i lik-
het med andra europeiska 
länder, överväga att sälja 
sprit löjligt billigt? Är det 

rätt att ge mindre resurser 
till tullen och dra in poli-
ser? För dåligt med resur-
ser till skolan?

Tyvärr tänker politiker-
na ofta alltför kortsiktigt 
och populistiskt i sådana 
här frågor. 

Det är lättare att tala om 
vård och behandling än att 
förespåka det vi faktiskt 

har sett fungerat, en res-
triktiv alkoholpolitik. 

Förutom många psyk-
problem skulle antalet 
misshandelsfall, trafi k-
olyckor och sjukskrivning-
ar också minska. Som en 
bonus. Tänk vad bra det 
vore.

 Elin Lundgren, UNF


