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Redovisning av delegerade beslut för Lag om färdtjänst
och Lag om riksfärdtjänst, samt Förvaltningslagen och
Förvaltningsprocesslagen

Period 181201 - 181231
Beslut om tillstånd till färdtjänst
Bifall 7,8 & 9 §§
Avslag enligt 7 §
Avslag enligt 8 §
Avslag enligt 9 §
Återkallelse 6 & 12 §§
Återkallelse 12 §
Avskrivning
Avvisning ej folkbokförd 20 § FL och 6 § FTJ
Avvisning 20 § FL
Företräda myndigheten i rätten 7a § FPL
Beslut överklaga till högre instans 43 § FL
Totalt färdtjänst

Summa
177
5
14
5
4
1
8
0
0
0
0
214

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Bifall 1, 5, 6 & 7 §§
Avslag 1, 5, 6 & 7 §§
Återkallelse 4 & 9 §§
Återkallelse 9 §
Avskrivning
Avvisning ej folkbokförd 20 § FL och 4 § RFTJ
Avvisning 20 § FL
Företräda myndigheten i rätten 7a § FPL
Beslut överklaga till högre instans 43 § FL

10
4
0
0
0
0
0
0
0

Totalt riksfärdtjänst

14

Totalt färdtjänst och riksfärdtjänst:

228
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Bilaga 1
Lagrum lag (1997:736) om färdtjänst
6 § Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd,
eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
Lag (2010:1068).
7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av
funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning
bekostas av det allmänna. Lag (2006:1114).
8 § Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under
resorna, skall tillståndet gälla även ledsagaren.
9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får
begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl.
Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med
villkor. Lag (2006:1114).
12 § En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om
förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också
återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller
upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för
färdtjänsten.
Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.
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Bilaga 2
Lagrum lag (1997:735) om riksfärdtjänst
1 § En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning
för reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

5 § Tillstånd skall meddelas om
1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala
reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras
utan ledsagare,
2. ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon
annan enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i
motsvarande ålder utan funktionshinder. Lag (2006:1115).
6 § Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under
resan, skall tillståndet gälla även ledsagaren.
7 § Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.
9 § En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst om
förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också
återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller
upprepade överträdelser av de föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten.
Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.
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Bilaga 3
Lagrum förvaltningslag (2017:900)
12 § Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första
instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att
myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från
den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett
särskilt beslut avslå begäran.
Ett beslut enligt första stycket att avslå en begäran om att ärendet ska
avgöras får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är
behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.
Myndighetens prövning enligt första stycket får begäras av parten vid ett
tillfälle under ärendets handläggning.
20 § Om en framställning är ofullständig eller oklar ska en myndighet i
första hand hjälpa den enskilde till rätta inom ramen för sin allmänna
serviceskyldighet enligt 6 § andra stycket.
En myndighet får besluta att förelägga den enskilde att avhjälpa en brist
som finns kvar, om bristen medför att framställningen inte kan läggas till
grund för en prövning i sak. I föreläggandet ska det anges att följden av att
det inte följs kan bli att framställningen inte tas upp till prövning.
43 § Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till den högre instans
som ska pröva överklagandet (överinstansen). Överklagandet ska dock ges in
till den myndighet som har meddelat beslutet (beslutsmyndigheten).
I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas
och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.
I 3 och 4 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare
bestämmelser om vad ett överklagande som ska prövas av allmän
förvaltningsdomstol ska innehålla.

Lagrum Förvaltningsprocesslag (1971:291)
7 a § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut skall den
myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan
handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.
Första stycket gäller inte i fråga om beslut som överklagas direkt hos
kammarrätt. Lag (1995:1692).

