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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-25

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella

Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren.

Vissa körkortsfrågor

Enligt en lagrådsremiss den 4 mars 2010 (Näringsdepartementet)

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag

till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Olof

Hedberg.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I remissen föreslås ändringar i körkortslagen som rör introduktions-

utbildningen vid privat övningskörning och läkares anmälningsplikt

beträffande körkortshavares medicinska lämplighet som bilförare.

Ändringarna innebär beträffande introduktionsutbildningen att den

som ska övningsköra och dennes handledare inte behöver genomgå

utbildningen tillsammans. Läkares anmälningsplikt utvidgas till att

avse dem som av medicinska skäl över huvud är olämpliga att köra



2

bil och således inte enbart dem som av medicinska skäl är uppenbart

olämpliga för detta. Vidare ska läkaren kunna anmäla den som kan

misstänkas vara olämplig som bilförare men som motsätter sig

fortsatt undersökning eller utredning.

Förslaget till lag om ändring i körkortslagen

4 kap. 7 §

Bestämmelsen innehåller regler om godkännande av handledare.

Ändringen innebär att det inte längre ska finnas ett krav på att

handledaren och körkortsaspiranten har genomgått introduktions-

utbildningen tillsammans. I remissen nämns som exempel att en

förälder med barn i olika åldrar ska slippa att gå utbildningen flera

gånger med kanske endast ett par års mellanrum. Avsikten är

emellertid inte att ett intyg om genomgången introduktionsutbildning

ska ha obegränsad giltighetstid. Detta framgår av allmänmotive-

ringen (s. 11) där det uttalas att regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer bör föreskriva att den som vill bli handledare

inte får åberopa ett utbildningsintyg som är äldre än fem år. Enligt

Lagrådets mening bör denna tidsgräns framgå av lagtexten.

Ikraftträdandebestämmelsen

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2010. Enligt vad

som uttalas i remissen föreligger det inte något behov av särskilda

övergångsbestämmelser. Utan sådana övergångsbestämmelser står

det enligt Lagrådets mening emellertid inte helt klart i vad mån en

introduktionsutbildning, som genomgåtts enligt 4 kap. 7 § 4 i dess

äldre lydelse, också efter lagändringen ska kunna ligga till grund för
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rätten till övningskörning eller för godkännande som handledare. En

övergångsbestämmelse skulle kunna ges följande lydelse:

Genomgången introduktionsutbildning enligt äldre rätt ska anses som
sådan utbildning enligt den nya lagen.


