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KLAGANDE
Hasna Chassab, 550701-7589

MOTPART
Servicenämnden i Malmö kommun

ÖVERKLAGAT BESLUT
Servicenämndens i Malmö kommun beslut den 15 april 2020

SAKEN
Färdtjänst

FÖRVALTNINGSRÄTTENSAVGÖRANDE
Förvaltnin gsrätten avslår överklagandet.

Dok.Id 575270

Mål nr
5447-20

Postadress
Box 4522
203 20 Malmö

Besöksadress
Själbodgatan 8

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

Expeditionstid
måndag- fredag
08:00- 16:00
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Genom det överklagade beslutet avslog Servicenämnden i Malmö kommun
Hasna Chassabs ansökan om färdtjänst. Som skäl för beslutet angavs bl.a.
följande. Hasna Chassab bedöms trots sina fysiska besvär ej ha ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
eller att resa med allmänna kommunikationer.

I överklagande vidhåller Hasna Chassab sin ansökan och anför bl.a. följande. Hon har sedan tidigare lämnat in två läkarintyg som beskriver hennes
hälsa och att hon har svårt för att gå. Hon överklagar för att hon känner att
hon har blivit mycket sämre. Hon har flera sjukdomar och infektioner i
musklema/lederna. Hon är i behov av färdtjänst då hon inte klarar av att gå
100 meter. Hon har även reumatism. Hon har svårt att ta sig till läkarbesök
och till matbutik.

Servicenämnden bestrider bifall till överklagandet.

SKÄLEN FÖRAVGÖRANDET

Enligt 7 § lagen om färdtjänst ska tillstånd till färdtjänst 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.
I servicenämndens utredning om färdtjänst anges bl.a. följande. Hasna
Chassab lider av lumbago-ischias, hälsporre, synnedsättning och knäartros.
Hon reser med buss regelbundet för att handla och besöka vårdcentralen.
Hållplatsen ligger ca 350 meter från bostaden. Hon uppger att hon behöver
stanna och vila ett par gånger på vägen samt att det är svårt för henne att
komma upp på bussen med sin rullator. Hon uppger att hon ibland reser med
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buss flera gånger i veckan, men vissa veckor inte alls. Hon tar bussen för att
handla. Hon tycker det är krångligt vid byte av buss och när hon har handlat
och ska ha med sig varor hem. Hon reser ensam även på sträckor som innebär bussbyten.

Av läkarutlåtanden ingivna till nämnden framgår bl.a. följande. Hasna Chassab har svårt att förflytta sig och har tidigare gått med kryckor. Nu går hon
med rullator men har kraftig smärta över båda handleder på grund av att hon
belastar hela kroppen över sin rullator. Hon har svårt att promenera till hållplats. Maximal gångsträcka utan vilopaus är 100 meter.

Förvaltningsrätten gör följande bedömning.

Kraven för att beviljas färdtjänst är högt ställda och det är den enskilde som
ska visa att han eller hon har rätt till den sökta förmånen. Av utredningen
framgår att Hasna Chassab har en gångförmåga på i vart fall 350 meter, med
vilopauser, till närmsta hållplats och att hon regelbundet kunnat genomföra
bussresor. Det har inte inkommit något medicinskt underlag som visar att
hennes förmåga att förflytta sig eller genomföra resor skulle väsentligen ha
försämrats på det sätt hon gör gällande i sitt överklagande. Förvaltningsrätten anser inte att utredningen i målet visar att hon har sådana väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel som krävs för att hon ska ha rätt till färdtjänst. Servicenämnden har därmed haft fog för det överklagade beslutet. Överklagandet ska således avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03)
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Karin Ivstam
Rådman
Karin Erixon har föredragit målet.
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Bilaga 1
SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man överklagar

FR-03

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

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

3. Tala om vilka bevis du villhänvisa till.

Förklara vad du villvisa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

Överklaga skrift ligt 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 beslutets 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 personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
öm var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudet s kontaktuppgifter.
5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
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Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs, af'ton,-räciren i"en rtr överlmrgander-komme.r.·.-.t..r.i-- - tnästa vardag.
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Så här gör du
1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska

Vad händer sedan ?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
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Om överklagandet 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 kammarrätten skicka brev
på detta sätt.
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www.doms t ol.se
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Prövningstillstånd i kammarrätten
När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
K.ammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
·
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten 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 rättstillämp ningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
Om du inte får ptövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför 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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