
Skickas till: 

 

Färdtjänsten 

Box 30103 

104 25 Stockholm 

 

 

 

 

Överklagande  
 

 
 

Till:  Förvaltningsrätten i Stockholm 

 

Jag som klagar   

  ------------------------------------------------------------------------ 

  Namn: 

 

  ------------------------------------------------------------------------ 

  Personnummer: 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Adress: 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Telefonnummer: 

 

------------------------------------------------------------------------ 

E-postdress: 

 

 

Överklagat beslut: Trafikförvaltningens föreskrifter 2018-11-30  

 

Saken: Begränsning av antal färdtjänstresor  
 

Yrkande:  Jag vill att Förvaltningsrätten ska slå fast att Trafikförvaltningens 

  nya föreskrifter inte ska tillämpas retroaktivt på mitt redan fattade 

  beslut om färdtjänstresa med specialfordon.  

 

 

Beskrivning av ärendet  

 

Jag beviljades färdtjänst med specialfordon (s.k. rullstolstaxi) 20___ - ___ - ___.  

Nu har Trafikförvaltningen meddelat nya föreskrifter om begränsning av antal färdtjänstresor 

som de avser ska tillämpas retroaktivt på redan fattade beslut utan att några nya beslut 

kommer att fattas.   

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1997736-om-fardtjanst_sfs-1997-736
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1997736-om-fardtjanst_sfs-1997-736


 

Gällande rätt 

 

• Lag (1997:736) om färdtjänst 

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. 

• Av allmänna förvaltningsrättsliga principer följer att gynnande, inte tidsbegränsade beslut 

normalt inte får ändras till den enskildes nackdel. Inskränkningar i en redan beviljad och 

pågående insats kan endast göras om det finns mycket starka skäl som talar för det. Ett beslut 

om en fortlöpande hjälpinsats utan någon angiven tidsbegränsning bör dock kunna omprövas 

om hjälpbehovet väsentligen förändras (jfr RÅ 2000 ref. 16). Det är nämnden som ska visa att 

förutsättningarna för ändring är uppfyllda. 

 

• Domar 

 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 28 augusti 2018 målnummer 14828 - 18 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 oktober 2018 målnummer 16008 - 18 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 20 november 2018 målnummer 15595 - 18 

 

Skäl för överklagandet 

 
Mitt beslut om beviljande av färdtjänst gäller tills vidare. Det innehåller ingen begränsning av hur 

många resor som jag får göra. Beslutet är inte heller förenat med något återkallelseförbehåll. 

 

Enligt rättspraxis får ett redan fattat gynnande beslut inte ändras till nackdel för mig om inte ändringen 

beror på ändrade behov som medför att förutsättningarna för färdtjänsttillståndet har förändrats. 

 

Eftersom mitt behov av färdtjänst inte har förändrats anser jag att Färdtjänsten inte har rätt att 

retroaktivt tillämpa Trafikförvaltningens nya föreskrifter om begränsning av antal färdtjänstresor i mitt 

fall.   
 

 

----------------------------------------------------         ------------------------------------------ 

Ort                                                                           Datum 

 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

Namnteckning 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 


