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Övergångsbestämmelser för färdtjänst och riksfärd-
tjänst med avseende på tillstånd enligt äldre lagstiftning 
Från och med den 1 januari 2000 ska den nya lagstiftningen, lag om färdtjänst 
och lag om riksfärdtjänst, tillämpas på tillstånd för färdtjänst och riksfärd-
tjänst som har beslutats före den 1 januari 1998 (enligt socialtjänstlagen 
respektive lagen om kommunal riksfärdtjänst). Ändringen av övergångs-
bestämmelserna för färdtjänst återfinns i SFS 1999:338 och för riksfärdtjänst i 
SFS 1999:339. 

Tillstånden fortsätter att gälla enligt sina lydelser, men färdtjänstlagens 
respektive riksfärdtjänstlagens bestämmelser, bland annat om under vilka 
förutsättningar tillstånden kan återkallas, eller föreskrifter eller villkor får 
ändras, blir tillämpliga på dessa tillstånd. 

Övergångsbestämmelserna ger dock inte något uttryckligt stöd för att ett 
gynnande beslut kan omprövas eller ändras enbart på grund av att den nya 
lagstiftningen ska gälla även för gamla tillstånd. Vederbörandes situation, 
den yttre miljön eller tillgängligheten till de allmänna kommunikationerna 
bör därför ha förändrats, om ett tillstånd ska kunna återkallas eller förses 
med nya föreskrifter eller villkor. Ett tillstånd enligt socialtjänstlagen som 
beviljats av skäl som inte har sin motsvarighet i färdtjänstlagen bör kunna 
återkallas eller inskränkas bara om förändringar skett i fråga om de skäl som 
var grunden för att tillståndet ursprungligen beviljades. Har någon sådan 
förändring inte ägt rum bör tillståndet därför fortsätta att gälla även om till-
ståndshavaren inte nu uppfyller kraven för färdtjänst enligt färdtjänstlagen. 
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Från och med den 1 januari 2000 kan tillstånd enligt den gamla lagstiftningen 
läggas in i samma färdtjänstregister som används för de nya tillstånden. 
Ärendet kan också förvaras på samma sätt som nya färdtjänstärenden, dvs i 
särskild färdtjänstakt. 

Ändringen innebär dessutom att ansvaret för tillstånd enligt den gamla lag-
stiftningen får överlåtas till trafikhuvudmannen, om detta blir aktuellt. 
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