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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
5188-03

meddelat i Stockholm den 24 juni 2008

KLAGANDE
AA

MOTPART
Socialnämnden i Laholms kommun
312 80 Laholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrättens i Göteborg dom den 3 september 2003 i mål nr 5580-02
(bilaga)
SAKEN
Färdtjänst
_______________
YRKANDE M.M.
I överklagandet fullföljer AA sin talan. Hon anför bl.a. att hennes hälsotillstånd
försämrats. Hon åberopar ett läkarintyg utfärdat den 3 november 2004 av
specialisten i allmän medicin Eva Wahlgren. Hon yrkar vidare skadestånd samt att
Regeringsrätten förordnar om muntlig förhandling i målet.

Dok.Id 55955

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 5

Expeditionstid
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Telefon
08-561 676 00
Telefax
08-561 678 20
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Socialnämnden bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. För det
fall färdtjänstlagen inte är tillämplig på det aktuella färdtjänsttillståndet får
nämnden hänvisa till avgörandet RÅ 2000 ref. 16 där det sägs att när ett beslut
avser ett fortlöpande bistånd utan någon angiven tidsbegränsning kan skälen för
omprövning vara så starka – exempelvis om biståndsbehovet väsentligen
förändrats – att ett absolut förbud mot omprövning på grund av ändrade
förhållanden inte bör uppställas. I förevarande fall har klaganden fått tillgång till
kollektivtrafik i form av linje med låggolvbuss. Enligt nämndens mening har
omständigheterna förändrats så att AA inte längre kan anses vara i behov av
bistånd i form av färdtjänst.
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
AA beviljades den 17 december 1981 tillstånd till färdtjänst enligt då gällande
regler i socialtjänstlagen (1980:620). Tillståndet gällde tills vidare. Genom beslut
den 6 augusti 2002 återkallades tillståndet med åberopande av bestämmelser i
lagen (1997:736) om färdtjänst. Beslutet motiverades med att AA klarade att
förflytta sig viss sträcka med rullator och att åka med allmänna kommunikationer
såsom lågstegsbuss och närtrafik.
Frågan i målet är om nämnden år 2002, med åberopande av reglerna i lagen om
färdtjänst, kunnat återkalla ett färdtjänsttillstånd som beviljats år 1981 med
giltighet tills vidare enligt den då gällande socialtjänstlagen.
De bestämmelser om färdtjänst som fanns i socialtjänstlagen utmönstrades fr.o.m.
den 1 januari 1998 (SFS 1997:739 och 740) för att ersättas av den särskilda
regleringen i lagen om färdtjänst. Enligt övergångsbestämmelserna till
ändringarna i socialtjänstlagen skulle, i fråga om beslut om färdtjänst som
meddelats före ikraftträdandet, gälla äldre bestämmelser. Övergångsbestämmelserna ändrades senare på så sätt att lagen om färdtjänst fr.o.m. den 1 januari
2000 skulle tillämpas på tillstånd till färdtjänst som meddelats före ikraftträdandet
(SFS 1999:338).
1980 års socialtjänstlag upphörde att gälla när den nya socialtjänstlagen
(2001:453) trädde i kraft den 1 januari 2002.
Regeringsrätten finner att målet kan avgöras utan muntlig förhandling.
Det ankommer inte på Regeringsrätten att pröva frågor om skadestånd. Detta
yrkande ska därför avvisas.
I sak gör Regeringsrätten följande bedömning.
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Enligt de ovan nämnda övergångsbestämmelserna till vissa ändringar i 1980 års
socialtjänstlag skulle fr.o.m. den 1 januari 2000 lagen om färdtjänst tillämpas på
tillstånd till färdtjänst som meddelats före ikraftträdandet av lagändringarna, dvs.
före tillkomsten av lagen om färdtjänst. Den omständigheten att dessa
övergångsbestämmelser upphört att gälla år 2002 i samband med införandet av en
ny socialtjänstlag kan inte medföra att lagen om färdtjänst därmed skulle ha
upphört att vara tillämplig på dessa tillstånd. Frågan om förutsättningar för
återkallelse av sådana tillstånd ska således, som kammarrätten funnit, prövas
enligt lagen om färdtjänst.
I målet är numera upplyst att AA genom beslut år 2005 åter beviljats färdtjänst.
Överklagandet föranleder därför inte något vidare yttrande av Regeringsrätten.
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.
Regeringsrätten avvisar yrkandet om skadestånd.
Regeringsrätten avskriver målet.
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