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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-06
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina
Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.

Enligt en lagrådsremiss den 22 april 2004 (Näringsdepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
2. lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunnige Tomas
Eurenius.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Lagrådsremissen innehåller förslag till nya bestämmelser om uppsikt
under övningskörning och om obligatorisk introduktionsutbildning
inför privat övningskörning för förarbehörigheten B.

Lagrådet har i stort sett ingen erinran mot förslagets innehåll i sak
men anser att det skulle vinna i överskådlighet och tydlighet om vissa
ändringar av redaktionell karaktär görs. Lagrådets förslag i den delen
innebär i huvudsak följande. Bestämmelserna om kraven på den som
utövar uppsikt under övningskörning inom polisväsendet eller Försvarsmakten sammanförs i 4 kap. 6 §. Motsvarande bestämmelser
för handledare vid privat övningskörning samlas i 4 kap. 7 §. Be-
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stämmelserna i 4 kap. 7 § andra stycket om när ett godkännande
som handledare upphör att gälla förs till en särskild paragraf, 4 kap. 8
§. Vidare flyttas de bestämmelser som rör den obligatoriska introduktionsutbildningen för handledare vid privat övningskörning från
10 kap. 1 a och 1 b §§ till 4 kap. 9 –11 §§.

I andra stycket av den föreslagna 4 kap. 7 § har tagits in bl.a. en bestämmelse om att ett godkännande som handledare upphör att gälla,
om handledaren eller den som övningskör begär det. Lagrådet ifrågasätter behovet av denna bestämmelse. Det kan påpekas att det
förhållandet att en viss person har godkänts som handledare inte
innebär någon skyldighet att också fullgöra handledaruppgifter. Vidare är den som övningskör oförhindrad att anlita en annan godkänd
handledare.

Lagrådets förslag till lydelse av 4 kap. 6 – 11 §§, 8 kap. 2 § och
ikraftträdandebestämmelserna framgår av bilaga.
Förslag till lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor.

Förslaget föranleder ingen erinran, frånsett att hänvisningen till
4 kap. 8 § andra stycket körkortslagen ändras till 4 kap. 7 § andra
stycket i samma lag.

