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SAKEN
Färdtjänst

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 561238
Postadress
Box 4522
203 20 Malmö

Besöksadress
Kalendegatan 6

Telefon
Telefax
040-35 35 00
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
www.förvaltningsrattenimalmo.domstol.se

Expeditionstid
måndag- fredag
08:00- 16:00
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BAKGRUND
Genom det överklagade beslutet avslog Servicenämnden i Malmö kommun
Roland Strands ansökan om tillstånd till färdtjänst med specialfordon med
den huvudsakliga motiveringen att det inte är visat att Roland Strand är
förhindrad att förflytta sig mellan rullstolen och ett säte i en personbil.
YRKANDE OCH INSTÄLLNING
Roland Strand yrkar att han beviljas färdtjänst med specialfordon och anför
bl.a. följande. Han har en mycket begränsad gångsträcka, droppfot och dålig
balans. Det är funktionshindret som gör att han är i behov av specialfordon.
Även om han kan åka personbil behöver han sin permobil när han kommer
fram till sitt mål för att kunna förflytta sig utomhus. Permobilen kan inte
transporteras i färdtjänstens personbilar eller i hans egen personbil. Den som
inte klarar förflyttning mellan rullstol och personbil kan beviljas resor i
specialfordon enligt Malmö stads riktlinjer för färdtjänst. I Malmö stads
info1mation om färdtjänst och riksfärdtjänst anges att den som använder elmoped måste kunna förflytta sig till ett passagerarsäte i specialfordonet på
egen hand. Det är ofattbart hur hans ansökan kan avslås på den grunden att
han kan förflytta sig mellan rullstol och personbil samtidigt som en förutsättning för att beviljas tillstånd för färdtjänst med specialfordon är att man
kan förflytta sig mellan elmoped och passagerarsäte i specialfordonet. Det är
inte utrett om det i hans fall skulle vara någon skillnad mellan dessa bägge
förflyttningar. Det är i bägge fallen fråga om en kortare förflyttning. - Roland Strand åberopar en broschyr om information om färdtjänst och riksfärdtjänst till stöd för sin talan.
Servicenämnden i Malmö kommun bestrider bifall till överklagandet.
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Roland Strand är beviljad tillstånd till färdtjänst enligt lagen (1997:736) om
färdtjänst. Frågan i målet är om det finns skäl att även bevilja honom tillstånd att vid resor med färdtjänsten använda specialfordon.
Enligt 9 § lagen om färdtjänst får ett tillstånd till färdtjänst förenas med
föreskrifter om bl.a. vilket färdsätt som får användas. Det är funktionshindrets art och beskaffenhet som beaktas vid val av färdmedel. Lagen lämnar
inte något utrymme för andra överväganden i det enskilda fallet än de som
har med själva funktionshindret att göra (se prop. 1996/97:115 s. 51 f.).
Specialfordon kan beviljas den som inte kan förflytta sig in i en personbil
och därmed inte kan genomföra en resa med färdtjänst på annat sätt än
sittande i rullstol under färden. Den som klarar av att förflytta sig in i en
personbils fram- eller baksäte är inte berättigad till färdtjänst med specialfordon (se bl.a. Kammarrätten i Stockholms dom den 15 oktober 2014 i
mål nr 1695-14).
I målet är ostridigt att Roland Strand har besvär som påverkar hans gångförmåga. Roland Strand kan emellertid åka personbil med hjälp av färdtjänstens försorg eller sin hustru. Med hänsyn härtill ger utredningen inte stöd för
att Roland Strand inte självständigt kan förflytta sig in och ut ur en personbil. Därmed har han inte ett sådant funktionshinder som innebär rätt att resa
med färdtjänstens specialfordon. Vad Roland Strand har anfört om sitt behov
av permobil vid resmålet eller om säkerhetsåtgärder vid användning av
elmoped föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03)

Emelie Karlsson
Förvaltningsrättsfiskal
I avgörandet har även nämndemännen Björn Brynolfsson, Else-Beth Rolf
och Surra Al Sakban deltagit.
Kristina Nordenson har föredragit målet.
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Hur man överklagar

FR-03

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstiJJst ånd längre ner).

Vill du att beslu tet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.

Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skic ka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslut ets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

4. Lämna namn och personnumme r eller
organisationsnummer.

För part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontakt uppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstol en när tiden går ut.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postad resser och telefonnumme r.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till

förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exem pelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs
afton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

Vad händer sedan?

Förva ltningsrätten kontrollerar att överklagan
det kom mit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar do mstolen överklagand et. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagan det kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätte n skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammar
rätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivl a på att förvaltnings
rätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rätts
tillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. D ärför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domsto l.se.
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