
Uppsala kommunfullmäktige       2016 05 27 

 

Uppsala kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 april att resor till och från daglig 
verksamhet, som utförs av personal inom Vård & omsorg, ska vara avgiftsfria från och med den 1 
april i år, medan motsvarande resor, som utförs av taxi, fortfarande ska debiteras de resande med 
450 kronor per månad.  

Leif Tallskogs brev till utvalda politiker, se bilaga, illustrerar väl hur avgifterna slumpmässigt drabbar 
den enskilde användaren av daglig verksamhet. 450 kr är mycket för en person som lever i ständig 
fattigdom, se http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/fangad-i-fattigdom Situationen är alltså 
den att vissa brukare i daglig verksamhet får åka gratis med Vård & omsorgs personal medan andra 
tvingas betala  450 kronor/månad för sina resor. Det finns ingen saklig skillnad mellan de båda 
grupperna. Ingen av dessa personer kan själv påverka vilken grupp hen hamnar i utan detta bestäms 
av daglig verksamhets-administrationen.  Fullständigt utan sakskäl behandlas alltså lika fall olika 
vilket är ett brott mot kommunallagens krav på likabehandling,  2 kap.2 §.  

En annan omständighet som är mycket märklig är att restiden till och från den dagliga verksamheten 
är inräknad i ”arbetstiden” om deltagaren beviljats heltid samt resa till och från verksamheten. Detta 
innebär att kommunen överlåter åt taxiföretagen att bedriva daglig verksamhet. Följer de Uppsala 
kommuns krav för att bedriva den typen av verksamhet? Har de erforderligt tillstånd från IVO? 
Eftersom restiden ingår i arbetstiden blir också den faktiska tiden för daglig verksamhet betydligt 
kortare än 7 tim/dag som anges i uppdraget. 
https://www.uppsala.se/contentassets/fb133940b9a2480f84791ae3e0fb327e/50.-
forfragningsunderlag-for-daglig-verksamhet.pdf.  

 

Våra krav: 

1.  Alla ska behandlas lika på så sätt att avgiften för taxiresorna tas bort.  

2.  Företrädare för våra föreningar ska få delta när omsorgsförvaltningen utreder resorna till och från 
daglig verksamhet enligt uppdrag från den 24 april 2016. 

3. Att omsorgsförvaltningen i denna utredning även tittar på den faktiska tiden på daglig verksamhet 
för hela målgruppen.  

 

Eva Hessling Jansson    Pia Ek  

Autism och aspergerföreningen Uppsala   FUB Uppsala 
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