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 MEDLEMSBREV 

Antalet fritidsresor har som du vet i 
år begränsats för oss med färd-
tjänsttillstånd med specialfordon. 

Med anledning av detta vill vi uppmana 
alla som fått begränsning av antal fri-
tidsresor med rullstolstaxi att överklaga 
och här under ger vi ett exempel på hur 
en överklagan kan skrivas. 

* * * 

KLAGANDE 
NAMN, PERSONNUMMER 
ADRESS 

E-POSTADRESS 

SAKEN 
Överklagande av beslut om ändring av vill-
kor för färdtjänsttillstånd 

YRKANDE 
Jag yrkar att Förvaltningsrätten upphäver 
färdtjänstnämndens beslut om begräns-
ning av mina färdtjänstresor med special-
fordon. 

GRUNDER OCH UTVECKLING AV 
TALAN 
Jag beviljades färdtjänsttillstånd med spe-

cialfordon år ÅR. Tillståndet gäller tills 

vidare/till ÅR-MÅNAD-DAG, innehåller 
inte någon begränsning av hur många re-
sor jag får göra och är inte heller försett 
med något återkallelseförbehåll. 

Från och med den 1 januari 2019 har 
mina resor begränsats till 500 st per år. I 
enlighet med Förvaltningsrättens dom 
2019-05-27 i mål nr 3458-19, 3464-19, 
6300-19 och 6302-19 gör jag gällande att 
det informationsbrev som Färdtjänsten 

Överklaga och påverka 
färdtjänsten! 

I detta nummer 
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skickade ut angående begränsningen i no-
vember 2018 och begränsningen i sig den 
1 januari 2019 är ett individuellt beslut rik-
tat mot mig som går att överklaga enligt 9 
och 16 § färdtjänstlagen. Anledningen till 
att jag överklagar beslutet först nu är att 
Färdtjänstens kundservice och SLL:s Tra-
fikavdelning felaktigt uppgett att begräns-
ningen är ett politiskt beslut som inte går 
att överklaga. 

Färdtjänstnämnden har bevisbördan för att 
finns förutsättningar att ompröva villkoren 
för tillståndet. Som Förvaltningsrätten kon-
staterat i ovan nämnda domar får in-
skränkningar i en redan beviljad och på-
gående insats får endast göras om det 
finns mycket starka skäl som talar för det, 
t.ex. om hjälpbehovet väsentligen föränd-
ras.  

KORTFATTAD BESKRIVNING AV 
DITT FUNKTIONSHINDER – t.ex. ”Jag 
har använt rullstol i X år och min sjuk-
dom/funktionsnedsättning är perma-
nent/progressiv. Mitt hjälpbehov har alltså 
varit oförändrat/ökat/inte väsentligen för-

ändrats sedan tillståndets beviljande.” 

Sammanfattningsvis saknas skäl för änd-
ring av villkoren i mitt färdtjänsttillstånd 
och färdtjänstnämndens beslut om be-
gränsning av mina resor med specialfor-
don ska därför upphävas. 

* * * 
Hör av dig till distriktskansliet om du 

vill få detta underlag sänt till dig. 

http://www.dhr.se/stockholmslan
mailto:stockholmslan@dhr.se
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Följande gäller alltid vid distriktets träffar (om inte annat anges): 

• Tänk på våra allergiker, undvik starka dofter 

• Foton kommer att tas för att eventuellt läggas upp på vår webbplats och sociala 
medier. Om du inte vill vara med på bild, meddela det när du anmäler dig. Tala 

då även om ifall du har några allergier/matpreferenser. 
• Minst en medhjälpare finns alltid med. 

Pubkvällar 

Så klart fortsätter vi med distriktets 
Pubkvällar även under hösten så 
kom och umgås med andra DHRare. 
Vi har bokat bord på Södra Hörnan, 
Södermalm. 

Tid: Måndag den 12 augusti, 
9 september, 14 oktober, 
11 november och 9 decem-
ber, kl 17.00-20.00 

Plats: Södra Hörnan, Fatburs-
brunnsgatan 22, Stockholm 

Anmälan: 
För att vi ska veta hur många som 
kommer ber vi om din anmälan, sen-
ast torsdag innan pubkväll, till Ingela 
Larsson på tel: 120 556 81 alternativt  
120 556 80 eller e-post: 
ingela.stockholmslan@dhr.se 

Möjlighetsdagen 

Välkommen till Möjlighetsdagen med 
temat ”Hälsa och träning för dig med 
funktionsnedsättning” 

Välkommen till en kostnadsfri inspirat-
ionsdag för dig med funktionsnedsätt-
ning! En heldag med intressanta före-
läsningar om träning och kost. 

Tid: Fredagen den 20 september 
kl 09.30-15.30 

Plats: Rehab Station Stockholm, 
Frösundaviks allé 4, Solna 

Anmälan: Anmäl dig till 
receptionen@rehabstation.se eller 
08-555 440 00 

Möjlighetsdagen är ett gemensamt arrangemang av: 
Neuroförbundet Stockholms län, DHR Stockholms läns distrikt, Reumatiker 

distriktet i Stockholms län, BOSSE – Råd, Stöd Kunskapscenter, Rehab Station 
Stockholm och Personskadeförbundet RTP – Stockholms läns distrikt, RTP-S

Foto: 
Glas som höjs i en skål. 

Foto: 
Kvinna i profil gör en position med en arm 
sträckt fram/uppåt och en arm sträckt 
fram/ nedåt; båda med handflatorna 
uppåt samt tummen och pekfinger ihop. 

mailto:ingela.stockholmslan@dhr.se
mailto:receptionen@rehabstation.se
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Häng med RH-gruppen 
i PrideParaden 

Lördagen den 3 augusti går RH-
gruppen (Nätverket Rörelsehinderor-
ganisationerna i Stockholms län i 
samverkan) återigen med i PridePa-
raden under flaggen "Samma fördo-
mar - Samma kamp". 

Årets paradväg: Stadshuset – Hant-
verkargatan – Stadshusbron – Tegel-
backen – runt Rödbodtorget – Vasaga-
tan – Kungsgatan – Sturegatan – 
Lidingövägen – Östermalms IP. 
Paradvägen är 4,3 km lång och tar ca 
2 timmar att promenera. Vill du inte gå 

Foto: 
Ett hjärta i regnbågens 
färger. 

med hela tiden kan du självklart ansluta 
var som helst under paradvägen. 

Vilken plats vi har i tåget meddelar vi 
så snart vi vet på: https://www.fa-
cebook.com/RHgruppenStockholm. 
Adda gärna i gruppens event på 
facebook om du vill gå med oss. 

Hoppas vi ses! 

Distriktskansliet tar nu sommarledigt, 
vi finns åter på plats den 12 augusti. 

En riktigt skön sommar önskar 
Distriktsstyrelsen och kansliet 

Vi protesterar 

Den 10 september i samband med  
Riksdagens öppnande planerar Rh- 
gruppen en manifestation med an- 
ledning av de försämringar vi ser 
inom många för oss viktiga samhällsom-
råden, som exempelvis inom rullstols-
taxi och personlig assistans. Försäm-
ringar som påverkar vår hälsa. Det kan 
vi inte acceptera och tyst titta på. 

Därför manifesterar vi. 

Manifestationen sker nå- 
gonstans i centrala Stock- 
holm. Tid och plats medde-

las senare, men så länge ber vi dig att 
spara datumet, 10 september. 

Foto: Svart siluett av en person som 
sträcker upp en näve och håller en 
megafon i den andra handen. 

RH-gruppen (Nätverket för Rörelsehinderorganisationerna i Stockholms län i sam-
verkan) består av: DHR Stockholms läns distrikt, Neuroförbundet Stockholms län, Per-
sonskadeförbundet RTP – Stockholms läns distrikt, RTP-S, RBU Stockholm, Reumatiker 

distriktet i Stockholms län, och Unga Rörelsehindrade Stockholm.

https://www.facebook.com/RHgruppenStockholm
https://www.facebook.com/RHgruppenStockholm

