Trafikutskottets betänkande
2008/09:TU16

Ändring i körkortslagen
Sammanfattning
I detta betänkande föreslår utskottet genom ett utskottsinitiativ en ändring
i körkortslagen (1998:488) som innebär att i 8 kap. 2 § körkortslagen Vägverket ersätts med Transportstyrelsen.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Körkortslagen
Riksdagen antar av utskottet i bilagan framlagda förslag till lag om ändring i lagen om ändring i körkortslagen (1998:488).

Stockholm den 10 mars 2009
På trafikutskottets vägnar

Ibrahim Baylan

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ibrahim Baylan (s), Jan-Evert
Rådhström (m), Oskar Öholm (m), Christina Axelsson (s), Lisbeth Grönfeldt Bergman (m), Sven Bergström (c), Hans Stenberg (s), Eliza Roszkowska Öberg (m), Marie Nordén (s), Annelie Enochson (kd), Sten
Bergheden (m), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Ingemar Vänerlöv
(kd), Karin Svensson Smith (mp), Désirée Liljevall (s) och Christer
Winbäck (fp).
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Utskottets överväganden
I februari 2009 beslutade riksdagen (prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8,
rskr. 2008/09:179) om vissa ändringar i bl.a. körkortslagen (1998:488).
Ändringarna träder i kraft den 1 april 2009. Genom riksdagsbeslutet fick
8 kap. 2 § körkortslagen ett felaktigt innehåll eftersom Transportstyrelsen
sedan den 1 januari 2009 ansvarar för de uppgifter som avses och inte
Vägverket som anges. Det är angeläget att felaktigheten snarast möjligt
rättas till. Utskottet lägger därför på eget initiativ fram ett förslag till justering av körkortslagen i enlighet med vad som framgår av bilagan till
betänkandet.
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BILAGA

Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen om ändring i
körkortslagen (1998:488)
Härigenom föreskrivs att 8 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) i stället
för dess lydelse enligt riksdagens beslut rskr. 2008/09:179 om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt riksdagens beslut
rskr. 2008/09:179

Föreslagen lydelse

8 kap.
2§
Följande beslut av Vägverket får
Följande beslut av Transportstyöverklagas hos allmän förvaltnings- relsen får överklagas hos allmän
domstol:
förvaltningsdomstol:
1. beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första stycket 2,
2. beslut att inte bevilja tillstånd att bedriva introduktionsutbildning
enligt 4 kap. 9 § eller riskutbildning enligt 4 kap. 12 §, och
3. beslut att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt
4 kap. 10 § eller riskutbildning enligt 4 kap. 13 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Vägverkets beslut i ärende om
Transportstyrelsens
beslut
i
godkännande som handledare får ärende om godkännande som handinte överklagas. Detsamma gäller ledare får inte överklagas. Detandra beslut än som avses i första samma gäller andra beslut än som
stycket i fråga om utfärdande av avses i första stycket i fråga om
körkort, traktorkort eller förarbevis utfärdande av körkort, traktorkort
eller om förnyelse av körkort eller eller förarbevis eller om förnyelse
förarbevis samt beslut i fråga om av körkort eller förarbevis samt
villkor enligt 7 kap. 3 § andra beslut i fråga om villkor enligt
stycket.
7 kap. 3 § andra stycket.
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Tryck: Elanders, Vällingby 2009

