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KLAGANDE
AA
Ombud:
Jur. kand. Lotta Wirén
Lewis Advokatbyrå
Box 2104
103 13 Stockholm
MOTPART
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Stockholms dom den 1 april 2009 i mål nr 7168-08, se bilaga
SAKEN
Taxiförarlegitimation
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

AA yrkar att kammarrättens dom ändras och anför bl.a. följande.
Han har inte tidigare gjort sig skyldig till något som skulle kunna rubba tilliten
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till honom som förare i taxitrafik. Det finns inte heller något samband mellan
brottet och hans yrkesutövning. Vid en individuell bedömning i hans fall rubbar
inte brottet förtroendet för hans förmåga att svara för resenärernas trygghet.
Omständigheterna är sådana att taxiförarlegitimationen inte bör återkallas och
att varning därför är en tillräckligt ingripande åtgärd.

Transportstyrelsen bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.
En misshandel som skett utanför yrkesutövningen är av lika allvarlig art som en
misshandel som skett i yrkesutövningen. I båda fallen visar taxiföraren att han är
olämplig som förare i yrkestrafik och taxiförarlegitimationen ska återkallas. Det
rör sig här inte om ett mindre allvarligt brott. Varning kan därför inte komma i
fråga.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

En återkallelse av en taxiförarlegitimation kan ske av hänsyn till passagerarnas
säkerhet. Att återkallelse ska ske när en taxiförare har gjort sig skyldig till
vissa brott grundar sig på att brottet ansetts dokumentera olämplighet
(prop. 1993/94:168 s. 41).

Vid bedömningen av om ett brott tyder på att taxiföraren är olämplig ska man ta
hänsyn till inte bara hur allvarligt brottet är utan även gärningens karaktär och
omständigheterna kring brottet. AA har begått ett allvarligt brott, som har
inneburit att han har utövat kraftigt våld mot en obekant person. Härigenom har
han visat att han är olämplig som taxiförare och det finns inte förutsättningar

3

DOM
Mål nr
2735-09

för att besluta om varning i stället för återkallelse. Överklagandet ska därför
avslås.

Karin Almgren

Nils Dexe

Lennart Hamberg

Anna-Karin Lundin

Skiljaktig mening, se protokoll

Annika Brickman

Christina Hancock Bruhn
Föredragande regeringsrättssekreterare

Avd. I
Föredraget 2010-12-01

