
 

MISSIV  

2013-11-04 LJ2013/1460 

  

     

     

   

Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Delegationsordning avseende beslut enligt färdtjänstlagen 
och riksfärdtjänstlagen 

Bakgrund 
Den första januari 2014 överlåter länets tretton kommuner huvudmannaskapet och 

myndighetsutövningen avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till Landstinget i 

Jönköpings län.  

 

Landstingsfullmäktige blir enligt lag om färdtjänst/riskfärdtjänst beslutsfattare i 

alla ärenden som rör Lag om färdtjänst (1997:736) och Lag om riksfärdtjänst 

(1997:735). 

Delegationsordning avseende beslut enligt lag om 
färdtjänst och lag om riksfärdtjänst 
Landstingsfullmäktige kan delegera sin beslutsrätt. I delegationsordningen ska det 

klart framgå vilken typ av ärende som delegerats och vem som har rätt att fatta 

beslut. I delegationsbeslutet bör det även framgå vilken förvaltning som får 

uppdraget och att föreslagen delegationsordning antas. Det ska också framgå 

vilken politisk församling som beslut om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst 

ska rapporteras till.  

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att godkänna bilagd delegationsordningen avseende beslut enligt lag om färdtjänst 

och lag om riksfärdtjänst,  

 

att ansvarig förvaltning är Jönköpings Länstrafik  

 

att rapportering av utfärdade beslut om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst 

anmäls till landstingsstyrelsen.  

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Carl-Johan Sjöberg 

Trafikdirektör 
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Jönköpings Länstrafik 

Delegationsordning avseende beslut enligt färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen  

from 2014-01-01. 

    

Nr Ärende Lagrum Delegat 

1 Beslut att avvisa ansökan om färdtjänst, p.g.a. att 

ansökan ställts till fel huvudman 

6§ FTL Handläggare 

2 Beslut om tillstånd för färdtjänst 7§ FTL Handläggare 

3 Beslut om tillstånds varaktighet samt om föreskrifter och 

villkor 

9§ FTL Handläggare 

4 Beslut om ledsagare i samband med färdtjänst 8§ FTL Handläggare 

5 Beslut om hur avgift för resor ska tas ut 10§ FTL Handläggare 

6 Beslut att återkalla tillstånd för färdtjänst vid förändrade 

förutsättningar 

12§ FTL Platschef 

7 Beslut om att återkalla tillstånd för färdtjänst vid 

överträdelse av föreskrifter och/eller villkor 

12§ FTL Platschef 

8 Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 1§, 5§ RFTL Handläggare 

9 Beslut om ledsagare i samband med riksfärdtjänst 6§ RFTL Handläggare 

10 Beslut om villkor för riksfärdtjänst enligt regelsystemet 7§ RFTL Handläggare 

11 Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst vid 

ändrade förhållande 

9§ RFTL Handläggare 

12 Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst vid 

överträdelser av föreskrifter och/eller villkor 

9§ TFTL Platschef 

13 Beslut att avvisa ombud 9§ FVL Handläggare 

14 Beslut att avvisa ett överklagande som kommit in för sent 24§ FVL Handläggare 

15 Omprövning av egna beslut 27§ FVL Handläggare 

16 Beslut att söka inhibition 29§ FVL Platschef 
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17 Att utse ombud i ärenden eller mål, relaterade till 

färdtjänst eller riksfärdtjänst vid förvaltningsdomstol 

22§,22a§ FVL Platschef 

18 Beslut att fullfölja överklagningsärenden till nästa instans 22a§ FVL Platschef 

19 Yttrande till Förvaltningsrätt vid överklagande 13§ FPL Platschef 

20 Yttranden till Kammarätten och Högsta 

förvaltningsdomstolen vid överklagande 

13§ FPL Förvaltnings-

chef 

    

    

    

 Anm.   

 FTL= Färdtjänstlagen   

 RFTL= Riksfärdtjänstlagen   

 FVL=Förvaltningslagen   

  

Delegater: 

  

 Handläggare inom myndighetens färdtjänstenhet. 

 Platschef för färdtjänstenheten. 

 Förvaltningschef inom Jönköpings Länstrafik. 

 

 Delegationsbeslut ska anmälas till Landstingsstyrelsen.  

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen § 163-180 

Tid: 2013-12-03, kl 09:00-12:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 175 

Dnr 

LJ2013

/1460 

Delegationsordning avseende beslut enligt 

färdtjänstlagen och riksfärdtjänstlagen  
Föreligger förslag till delegationsordning enligt färdtjänst- och 

riksfärdtjänstlagen.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna bilagd delegationsordning avseende beslut enligt 

lag om färdtjänst och lag om riksfärdstjänst,  

 

att ansvarig förvaltning är Jönköpings Länstrafik,  

 

att rapportering av utfärdade beslut om tillstånd till färdtjänst 

och riksfärdtjänst anmäls till landstingsstyrelsen.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


