
Trafikutskottets betänkande 

1981/82:2 

om hälso- och nyktcrhctsprövningcn i körkortsärcnden I prop. 1981/ 
82:9) 

Propositionen 

I proposition 1981 /82:9 fiiresl[ir regeringen ( kommunikatinnsdepartemen

tet) riksdagen att 

dels antaga ett förslag till lag om iindring i lagen ( 19811:977) 0111 iindring i 

körkorts lagen ( 1977:47"7 ), 

dels godkiinna riktlinjer i frt1gi1 om hiilso- och nykterhetsprövningen 

körkortsiirenden som föredragande dq1artementschden förordar. 

Lagförslaget 

Det vid propositionen fogade lagförslaget har följande lydelse: 

Förslag till 

Lag om ändring lagen (1980:977) om ändring körkortslagen 
(1977:477) 

Härigenom föreskrivs att i.ivngiingsbestiimmelserna till lag2n (I lJ81l:'J77) 

om ändring i kiirkortslagen ( 1977:477) skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arw1<I<' lyde/sl' 

Denna lag triider i kraft den ! juli 
1981. Bestii111mc/scnw i 39 * tredje 
stycket och 42 * andra meningen 
träder dock i kraft den dag regeringm 
bestiim111cr. 

I 1980:977. 

I Riksdagen /98//8:!. 15 sam/. A'r :! 

Fiirl'slag<'n lrdels<' 

Denna lag' triidn i kraft. så1·i11 
m·scr 39 ~ tredje stycket och ·+2 * 
andra meningen den I januari 1982. 
och i ö1·rig1 den I juli I '!X I. 

Fram till den I januari N8./ jiir ''n 
m\'ndigh<'t. som enligt 93 !$ jiir.11a 
strckct I kiirkortsfiirordninwn (1977: 
722) har riitt alt fil 111717gijier ur 
körk11r1sregistre1s hclastningsdcl, hos 
socialnd111111/cn inhiimta uppgifia 
som niilnnde11 har 0111 0111hdnder1a
ga111/en mligl lagen (/<)76:511) 0111 
0111hii11dcr1aga11d(' m· heru.1adc fi('r
soncr 111. 111. U1111gificr som dr iildre 
iin 11·å är skttll dock 11ii11111dc11 imc 
lii11111a 111. 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

Regeringen for rnL·ddl'la de över- Regeringen ff1r meddela de y11crli-
gt1ngsbestiimmdser som bd1iivs. gar<' Ö\ erg:'1ngsbestiimmdser som 

behiivs. 

Denna lag! triicler i kraft den januari 1982. 

Utskottet 

I propositionen förordas att den obligatoriska liikarundersökningen slopas 

för dem som siiker körkort med behörigheterna A (motoreykel). B (bl. a. 

personbil) eller E (släpfordon) och för dem som söker traktorkort. 

Kiirkortstillst[md för dessa behörigheter samt traktorkort skall normalt 

kunna beviljas p[1 grundval av en hälsodeklaration och intyg om syn prov, som 

kan företas av annan än liikare. 

Vidare förordas att ett nytt rapporteringssystem i vart fall tills vidare skall 

ersiitta nykterhetsniimndernas nuvarande rapportering i bl. a. körkorts

iirenden. niir denna upphör i samband med att soeialtjiinstlagen ( 1980:620) 

triider i kraft den I januari 1982. I den nuvarande rapporteringen anges om 

en körkortssökande under den senastl' tv{1{irspcrioden omhiindertagits enligt 

lagen ( 197(1:.S 11) om omhiindertagande av berusade personer m. m. (LOB) 

eller annars varit föremftl för n{1gon ;'\tgiird pf1 grund av nykterhets- eller 

narkotikaproblem. I prnpositinnen föresl{1s att uppgifter om omhiinderta

ganden enligt LOB förs in i körkortsregistret. Under en övergi'1ngstid m{1ste 

dock de sociala niimnderna fortsiitta med att pt1 begiiran liimna uppgifter om 

omhiindertaganden enligt LOA. niimligen s;idana som skett före den I 

januari 1982 och som inte iir iildre iin td :'ir. 

Utsknttet har ingen erinran mot de i propositionen angivna riktlinjerna 

eller mot lagförslaget. vilket syftar till att möjliggiira den niimnda överg;ings

ordningcn. 

Utskottet hemstiiller 

I. att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till 

lag om iinclring i lagen ( 1980:977) om iindring i kiirkortslagen 

(1977:477). 

2. att riksdagen godkiinner de riktlinjer i fr[1ga om hiilso- och 

nykterhetsprövningcn i körkortsiirenden som förordas i propo

sitionen. 

Stockholm den 29 oktober 1981 

Vi1 trafikutskottets vägnar 

l3ERTIL JONASSON 

I IWil;llflil 
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