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 Förvaltningsrätten
  
Inges via e-post till: kontakt@transportstyrelsen.se 
   
 
  
Datum: januari 2022 
 
 
Ärendenummer hos myndigheten:   TSTRYT 2021/145
 
Målnummer förvaltningsrätten:  n/a 
 
 
Klagande: 
Namn: 
Pers.nr: 
Adress: 
Postadress: 
 
 
Ombud:  
Jurist Henrik D.A. Broberg 
Jur.kand Britta M. Kjellin 
Trafikjurist / Indraget Körkort 
Telefon: 010 10 10 020 
E-post: korkort@trafikjurist.se 
 
 
 
 
Ärende:  

Undertecknat ombud, enligt bifogad fullmakt överklagar härmed 

Transportstyrelsens meddelade beslut, enligt följande:   

 
 
Yrkande: 

att Förvaltningsrätten meddelar honom en varning.

omständigheterna beröringspunkt

yrkesutövning.  
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Till stöd för  

 
 

1. Omständigheter: 
 

1.1 Personliga omständigheter 
tillsammans med sin fru och

 

under 2004 och därutöver taxiförarlegitimation

aldrig varit föremål för något

omsorgsfull och omdömesgill såväl körkortshavare som taxiförare. 

 

Inom sitt arbete kör och därutöver  

 

Sedan

arbetsuppgifter består av att han primärt framför handikappanpassat

kunna framföra handikappanpassat fordon har utbildning.

  

 

anställdes av andra arbetsgivare inom 

taxitrafikbranschen sin taxiförarlegitimation.  

 

mån om sitt arbete enbart goda vitsord från

 

 

svenska språket, benskada

utbildning. begränsade möjlighet

som olämplig. trots ett 

körkortsinnehav om år och körningar om mil per år aldrig begått något 

trafikrelaterat annat än bagatellartat. 

 

Under året 2021 operationer avseende

svåra smärtor och nödgats m.m.

 

Medicinen påverkat

omständighet har såväl behandlande läkare vårdcentral 
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påtalat. Läkaren har därtill tillställt intyg om omnämns i den 

bifogade det inträffade genom sina

kan därför inte bortse från den inverkande betydelse

 

 

1.2 Arbete 
Som ovan nämnts anställd av

taxichaufför och hans arbete består av färdtjänsttransporter innefattande gamla, sjuka 

och handikappade. 

 

Företagets personal- och verksamhetsansvarige i särskilt utlåtande påtalat att 

företaget inte kan ha anställd om beslut om ingripande mot hans 

taxiförarlegitimation görs. 

 

särskilt att det aldrig framförts klagomål mot hans 

yrkesutövning. Därtill att han ansvarsfull och pålitlig som kompetens och 

omtyckt. nämner även att ett ingripande kommer slå mycket hårt då 

erforderliga språkkunskaper i det svenska språket utbildning

bilaga

 

 

1.3 Överträdelserna som ligger till grund för
taxiförarlegitimation.  

 
1.3.1

dömts till ansvar för Detta enligt meddelad dom

 

Brotten, som Tingsrätten bedömde att vara av normalgraden, riktades mot deras 

inträffade familjens gemensamma

aldrig hänt vilket bifogade handlingar kan påvisa.  

 

Familjen lämnat den aktuella händelsen bakom 

sig. som inträffade men, bortsett från denna 

händelse inte i belastningsregistret bortsett från en enstaka trafikförseelse
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Upprinnelsen till brottet bestod i att med öppen 

handflata detta grep varpå 

utväxlades mellan 

Redogörelsen av händelsen hänvisas Tingsrätt. 

 

påföljdsfrågan ansåg Tingsrätten att skyddstillsyn

behandlingsföreskrift påföljden. Frivården inte 

något övervakningsbehov. 

 

allvarligt i sin något annat än ett högst olyckligt och 

enstaka tillfällighetsbrott. Läkare har även

receptförskriven medicin som inverkade menligt denna medicin 

givetvis inte längre aktuell aldrig tidigare

vilket bekräftas kommuns utredning,  

 

sedan händelsen pågående

behandling s lämplig. säkerställa

återupprepas. 

 

Sammantaget

beröringspunkt yrkesutövning.  

 

 

1.3.2
Händelsen som 2019 samtal

hans son hade skadat sig

 

1.4 
har, som en naturlig följd, en fördjupad

Då utredningen gjorts utifrån ett s

den högst relevant för bedömningen av hans personliga lämplighet

 

utredningen att och det handlar 

en engångshändelse. Vilket styrks Läkarintyg

påtalat tillhörande biverkningar mående 
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negativt. med svåra smärtor och regelbundet

 

Utredningen samtliga 

rekommendationer och läkare.

att det inte fanns behov för insats  

 

Sedan utredningen avslutades

intar inte medicin 

påverkade pågående samtal

 

 

 

2. Grunder: 
Vid bedömningen om huruvida en taxiförare kan bedömas som olämplig ska man ta hänsyn till 

inte bara hur och omständigheterna kring 

detta måste även återkallelse av taxiförarlegitimation

återkallelsetid om tre år. Brottet, måste 

därför stå i rimlig proportion till återkallelsetiden  
 

Återkallelse av taxiförarlegitimation

rubbar förtroendet för föraren

passagerare. Högsta förvaltningsdomstolen en återkallelse av 

en legitimation att utöva ett yrke är en ingripande förutsätter en individuell 

prövning.

 

 

 

2.1 Rättsliga utgångspunkter 
4 kap. 6 § p 1 påtalar att en

olämplig att taxitrafik. 

 

allvarliga får i stället varning meddelas.

olämplighetstid ska meddelas s lägst tre och högst 

fem år taxitrafiklagen 4 kap. 7§. 
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2.2 Lagmotiv och praxis  
Av förarbetena om vandelsbedömning framgår 

bl.a. att en individuell bedömning ska göras och att prövningen

krav på trygghet.  

 
 passagerare i ett 

taxifordon beroende av förarens agerande. trygghet är 

taxiförarens pålitlighet, ärlighet och yrkesskicklighet helt avgörande.

bör särskild vikt läggas vid den utsatta  

 

Taxitransporter beroende av 

att föraren är ärlig och pålitlig.

 

 

 

2.2.1
domstolen att en återkallelse av en taxiförarlegitimation

saknar kopplingar till taxiverksamheten ska en schabloniserad 

tillämpning undvikas. 

 

Domstolen påtalar vidare att enbart det förhållandet att någon dömts för

inte med automatik medföra återkallelse av legitimationen. För att 

återkallelse ska ske bör krävas att

  

 

refererat prejudikat finns, bortsett från en förhållandevis ringa förseelse,

besvärande yrkesutövning. Det finns därtill inte heller något 

s gällande hans laglydnad,

taxitrafiken eller i övrigt. 

 

är av allvarliga beakta att händelsen utspelade sig 

vid ett och samma tillfälle. Det har aldrig

skyddstillsyn förenad med en behandling var en lämplig påföljd. Sjukvården har 

därtill påtalat har påverkat honom på ett negativt sätt. 
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2.2.2 Kammarrätten
Kammarrätten gjorde bedömningen att en varning skulle meddelas en taxilegitimationsinnehavare 

som gjort sig skyldig till  

 

för samtliga brott bestämdes   

 

det saknades beröringspunkter mellan brottsligheten och hans 

yrkesutövning, förekommer inte 

belastningsregistret och det har inte heller kommit fram några andra anmärkningar mot 

hans laglydnad

 

 

2.2.3  
diametral jämförelse bedömt 

som olämpliga när brott riktats mot varit

utdragen. 

 

bedömde Högsta Förvaltningsdomstolen som olämplig

okänd person.  

att taxiföraren tillsammans med en annan person

och där, liggande  fick ta emot 

Tingsrätten var allvarlig.  

 

Straffmätningsvärdet för brottet var men stannade vid

dom med samhällstjänst

 

I Kammarrätten i taxiförare begått upprepade fall

olaga hot Händelsen under närmare 3 års tid 

och påföljden bestämdes till fyra månader. Kammarrätten bedömde taxiföraren som 

olämplig det handlade om ett flertal tillfällen och därtill
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Refererade prejudikat kan inte jämföras med 

nu aktuella fall.  

 

 

3. Slutanförande, sammanfattning: 
Vid återkallelse av taxiförarlegitimation som rör 4 kap. 6 § p 1 vilar bevisbördan på 

Transportstyrelsen,

har visat sig olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik. 

 

För att en återkallelse ska ske krävs brottet rubbar 

förtroendet för taxiföraren att svara för resenärernas trygghet. Lämpligheten ska därmed 

korrespondera mot passagerarnas krav på trygghet och beaktas utifrån såväl brottets 

allvarlighetsgrad och gärningens karaktär, som omständigheterna kring brottet

 

stå i rimlig proportion till den konsekvens som en 

innebär. 

 

som inträffade. Han är

igen.  

 

efter händelsen, vilket den fokuserat på, 

kan man hålla för visst att enstaka tillfälle utifrån en isolerad 

situation. medverkan till såväl samt läkarutlåtande 

inverkande betydelse   

 

vilket också är av 

betydelse.

 

måste även aldrig tidigare begått något brott, b

körkortsinnehav är obrutet och det finns 

därutöver inga kan läggas till grund för att det skulle förekomma andra 

missförhållanden

 

att påföljden för brotten, vida understiger vad som kan bedömas 

som normal Frivården saknades 
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övervakningsbehov, trots att Tingsrätten

framför det samlade straffvärdet som en beslutsmotivering är inte korrekt. Beslutsmotiveringen 

ska bedömas på faktiskt utfall.   

 

För att återkallelse ska ske krävs

I förevarande fall kan rimligtvis inte en sådan bedömning 

göras. 

 

I sin fått goda lovord från sin arbetsgivare, som särskilt nämner 

att det aldrig inkommit något klagomål Hans arbetsgivare påtalar 

även särskilt skiljas från sitt arbete om ett ingripande

skulle få en mycket negativ inverkan

 

Med anledning därav får det anses att ett meddelande av olämplighet endast skulle vara 

kontraproduktivt och mer ingripande än nödvändigt. 

 

Med detta överlåter bedömningen till Förvaltningsrätten att meddela 

dom i frågan. 

 

 

 
Ombudet hemställer domstol och myndighet att översända kommande handlingar digitalt. 

 

Som skäl för detta anförs att det, vid ett flertal tillfällen, försvunnit brev som skickats via reguljärpost från 

domstol/myndigheter samt att vissa handlingar inkommit med veckovis eftersläpning. Detta har orsakat problem för såväl 

ombudet som för huvudmän. 

 

Returhandlingar (delgivningskvitto) kommer återsändas digitalt. 

För frågor vänligen kontakta ombudet på telefon eller via e-post. 

 

 

 
Medföljande bilagor: 
 
Bilaga  
 
Bilaga 1  
Bilagan avser styrka
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Bilaga 2 
Bilagan avser styrka

 
 
Bilaga 3 
Bilagan avser styrka att

   
 
 
 
 

Henrik D.A. Broberg     Britta M. Kjellin 
 


