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SAHANFATTNING

Uppdraget

Min huvuduppgift varit förslå någonnågrahar att
kan överta Vägverkets VV roll förarprö-som som

vare.

Framtida törarprövaro

Hin inställninggrundläggande är att förarprövandet
hållasskall förarutbildningen,med dvs.samman att
organisation bådahandhar dessa verksamheter.samma

funnithar dockJag finnsdetatt skäl,raden
främst ekonomiska, föreslåförmot att närvarande
att körprovet överförs till utbildaren. Teoriprovet
däremot bör kunna överlämnas till utbildaren. I
fråga gymnasieskolan föreligger inget hinderom mot
att kommunerna anordnar inomprovverksamhet ramenför trafikantutbildning. För att kunna överlämnaen
till trafikskolor och AMU-gruppen att anordna teo-
riprov krävs ändring i körkortslagen 1977477,en
KKL. Det bör även tillståndkrävas särskiltett

fåför att handha denna verksamhet.

möjligheterDe att avlägga jag redo-prov som ovangjort för intekommer införas inomatt kunna den
närmaste tiden. Inte heller kommer framtidade för-
arprövare kunna omfatta alla kategorier kör-avkortsaspiranter. krävsDet därför organisationen

skall utgöra ibasen förarprövarverksamheten.som
Jag har vissagranskat myndigheter och bolag somjag bedömt möjlighetha övertaatt rollVVs som-förarprövarverksamheten polisen, länsstyrelsen-Aktiebolagetoch BilprovningSvensk ASB. över-De
väganden jag därvid gjort visar visserligenattsom

bådeär polisen, länsstyrelsen möjligaoch ASB somhuvudmän för förarproven, i samtliga fall före-menligger det dock omständigheter gör mindredemsomfrågalämpliga. polisenI är det främst polisensom
inställning polisverksamhetenatt bör renodlas somenligt min uppfattning motsäger Övertagande.ett I
länsstyrelsens pågåendeärfall det bl.a. det re-formarbete jag bedömer gör att handlägg-som enningsuppgift intedetta slag intorde iav passa
verksamheten. För ärASB det avgörande hindret att
bolaget idag främst sinhar verksamhet inriktad mot
teknisk kontroll och att bolaget kan komma att
utsättas för konkurrens.

sammantaget minahar överväganden miglett fram
till föreslåatt tillskapasatt det myndigheten ny

skall handha förarprovsverksamheten.som För myn-dighetsformen talar förarprövarverksamhetenatt menäven andra uppgifter myndigheten skallsom svaraför, tillsynt.ex. och kontroll trafikskolor, äravfrågor myndighetsutövning, det mindreom som passar
bra att ett bolag handhar. Myndigheten skall ha enenkel organisatorisk Myndighetenuppbyggnad. skall
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regio-följeruppgifter VVsdeha hand avsomom Även deförarproven.organisation vadnala avser
trafikinspektörer-tillkommerövriga uppgifter som

överföraskantrafikskolornatillsynt.ex. avna, sådan myndighet kanmyndigheten.till Enden nya yrkestrafik-inomövrigaäven för de provensvara
direktivmina omfattar.lagstiftningen som

som bilinspektör-buffertanvända denFör att kunna
även denbörförarprövarverksamheteniutgörerna myndigheten.till denöverförasyrkesgruppen nya

medöverenskommelserträffamyndigheten kanDen nya
vid fordonskon-polisen samarbeteochellerVV om

regeringenssådan följerlösning vältroller. En
trafiksäkerhetspropositionen attiöverväganden om

andraöverenskommelser medträffaskall kunna omVV
polisens förfogande.tillteknikerställaatt

också skonsammyndighet ärlösning medEn en egen
för omfat-nyligen utsattspersonal,denmot ensom

sinpåfrestande förändring arbets-tande och av
i fram-redovisadesituation. Mina förslag enom

får med-förarprövarverksamhettiden utbyggd anses
inom kortförändringar görasskallföra deatt som

förhållande till vadiinte blir omfattandealltför
perspektiv förändras.skalli längreettsom

föreskriftertillämpa VVdeMyndigheten skall som
förhållandefristående tilliutfärdar bör varamen finnsuppgifterna.operativa Detvad deVV avser

finns samarbeteinget hindrar ettatt detdock som frågor. organi-administrativai exemplevis Den nya
bådefristående vadsationen bör heltdock vara

ansvarsområde arbetsgivarrollen.sitt ochgäller

finansierasmyndigheteni kanVerksamheten den nya
avläggaaspiranterna har attavgifterde somgenom

inför provet.

myndighetbedömningarEnligt mina bör varaen ny
frånsåväl verksamhetssyn-alternativetdet bästa

såledesföreslårkostnadssynpunkt.punkt Jagsom
tillskapas.myndighetatt en ny



rönrarruxncsrönsnaa

körkortslagentill lydelseFörslag ändrad 32 5av
1977477

regeringenmyndighetRegeringen eller den32 5 som
föreskrifter iytterligare debestämmer meddelar

föreskrifteri denna lag ochavseenden omsom anges
från föreskriftergällerundantag lagen. Detsamma

sådan registreringförarutbildning och somom om fårRegeringentillämpningenbehövs för lagen.av
föreskrifter körkortsutländskaäven meddela om

giltighet i landet
regeringenRegeringen myndigheteller den som

får enskildai medge undantagbestämmer det fallet
från lag.denna

regeringenmyndighetRegeringen eller den som
får till aktiebolagöverlämna attbestämmer ett

erhållafråga kör-i förarprov för attbesluta om
sådant beviskortabehörighet utfärdaoch avsessom

körkortsförordningen1977772.i 16 5

gymnasieför-ändringtillFörslag kap.5 11 §av
ordningen 1992394

erbjudasindividuellt skall elevenval11 5 som
på natio-varje förekommerämne och kurs ettsom Även hemspråk trafi-i ochnellt kommunen.program

individuelltkantutbildning val.förekommakan som

iförfattningsändringar följer att VVAndra av
mittarbetsuppgifterförfattningar berör de somsom

påtillberör ändras namnet denförslag skall nya
myndigheten.



1. UTREDNI

uppdragomfattningen mitt1.1 av

föreslåMitt uppdrag är vilkaatt i framtidensom
bör utföra förarprov olikaför körkortsbehörig-de
heterna organisationoch denna även kan utnytt-om
jas sådanavid anordnande skriftliga iav prov
yrkeskunnande föreskrivsredan ellersom avsesinföras för yrkesmässig ocksåtrafik. börJag ta
ställning till den viss utbildninganordnarom som
även skall förrätta provet.

utgångspunktUppdraget har böratt VVsom en vara
föreskrivande myndighet olikaför de förarprövar-
verksamheterna i tillämpligaoch till-delar utöva

över förarprövarverksamheten utfärdasamt kör-syn
kort Vid överföring tillverksamheten ettm.m. av
icke statligt skall beaktas eventuella konse-organ

ikvenser ett EG-perspektiv. har ävenJag att be-
akta regionaladen balansen.

tillBakgrunden uppdraget är riksdagenatt anser
tydlig åtskillnadatt organisatorisk skall görasen

mellan föreskrivande påtillämpandeoch uppgifter
körkortsområdet. propositionden riksdagenI som

ställningtog till sådan åtskill-föreslogs att enuppnåsnad kunde inom Vägverket RiksdagenVV.
ansåg dock förarprövningen frånatt skall flyttas

åtverket och regeringenuppdrog att snarast redo-
visa fråganätillett förslag lösning av

börDet riksdagensobserveras att intebeslut om-
fattar bilinspektörer.VVs bilinspektör-De flesta

besitter förarprövarkompetens nyttjas i vissocher
sådanautsträckning för uppgifter vid hög belast-

ning. funnitJag har skäl involvera bilinspek-att
itörerna mina överväganden.

innefattasInte heller i mitt uppdrag utbild-den
föregårning provet. Inför ställningstagandetsom

till organisatoriskaden hemvisten för förarprövar-
jaghar dock anledninghaft ävenatt berörana

denna.

såhar mittJag tolkat uppdrag att den förarprövar-
verksamhet idagredan handhas utanför näm-VV,som
ligen hos försvarsmakten inom gymnasiskolansoch
fordonstekniska utbildning inte skall omfattas avmina överväganden kvarbliutan hos dessa. kom-Jag

intedärför närmareatt redogöra mili-för demer
tära förarprövarnas verksamhet. jagDäremot har

1 Mina direktiv, framgårdir i sin1992112, bilagahelhet 1av
2 vissa frågorProp. organisatoriska1992932 inom trafiksä-omkerhetsområdet

3 trafiksäkerhetsfrågor,Vissa199293TU4 rskr. 1992935§W
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någotanledninghaft beröraatt den förarutbildning
inom gymnasieskolanskersom

i utredningenArbetet1.2

Regeringen tidkort inför riksdagenatt redo-gavs
visa detta uppdrag. har därför sökt lösningJag ensvårighetstörreutan förverkligaskan omedel-som

så småinnebärbart ingreppoch möjligt isom som
organisationen.den nuvarande därvidhar iJag haft

åtanke mina ställningstagandenatt skall skon-vara
genomgåttför den personal nyligensamma som en om-

omställningsprocessfattande därföroch sökt belysa
någotarbetssituationderas närmare. ävenJag har

framtidaarbetat utvecklingsmöjlighetermed för
förarprövandet.

minär uppfattning finnasDet böratt det flera ak-
område.inomtörer detta mittdenna delI arbeteav

funnits gåhar anledningdet tillbaka i tidenatt
tidigareoch del föreslagitsta vad inomav som

verksamhetsområdet, även utblickatt göramen en
över i övrigt.Norden och Europa har ävenJag haft

beaktaatt regler. KunskapsinhämtandetEGs har
ingåttskett de iexperter utredningengenom som

och kontakter myndighetermed och andragenom som
verksamhetsområde.berörs dettaav

gånghar utredningensJag under sammanträffat med
olika myndigheter, enskildabolag in-och harsompåtresse och synpunkter framtidaden förarprövar-
verksamheten bl.a. Vägverket AktiebolagetVV,

BilprovningSvensk Sveriges TrafikskolorsASB,
Riksförbund TrafikskolornasSTR, Riksorganisation

TaxiTR, Stockholm, företrädare för Tullängssko-
Örebroilan Högskolanoch Järnvägsinspektio-samt

Rikspolisstyrelsen Utbildningsdepar-RPS ochnen.
varittementet har i utredningen.representerade

harJag sammanträffat fackligamed de organisatio-
Statstjänstemannaförbundet Ingenjörsför-ochnerna,

tvåvidbundet tillfällen.

Till utredningen inkommit frånskrivelserhar bl.a.
Örebro angående förarprövarutbildningäkommun en
Lycksele kommun utbildning trafiklärare, AMU-om av

frågani körkortsutfärdande i kristider,gruppen om
förändringSTR förarprovsverksamheten, TRom av om

förarproven. Vidare Biluthyrningsbranschenshar
ÅkeriförbundetRiksförbund, AMU-gruppen, Svenska

Taxioch inkommitStockholm skrivelsermed be-somskriver utbildning inomoch respektiveprov orga-
nisation.

4 skrivelseDenna ävenhar överlämnats till utredningen depar-av
tementet, K932623



GÄLLANDE nzarämznanx2. 14.14.

xörkortsbohörigheter2.1

licensiering. BilKörkortet innebär dvs. person-en
bil, motorred-lastbil terrängvagn,samtoch buss

får föras denklass motorcykelskap ochI somav
fråga.ihar körkort för fordonet

bestående olikaiKörkort ufärdas klasser15 av
kombinationer behörigheterna A-Eav

ABEC, BECE, ABECE,AB, BC, ABC, BEC,A, B, BE, ABE,
ABECEDE.BECDE, ABECDE, BECEDE,

Behörighet lätt eller motorcykel.tung B-A avser
behörighe-behörigheten, grundläggandeär densom

tillpersonbil, lastbillätt och ettomfattarten,
sådan bil terrängvagnlätt släpfordon samtkopplat

fårbehörighetenMedoch motorredskap klass CI.
så-tillinnehavaren lastbil och ettframföra tung

fåbil lätt släpfordon. För att fram-dan kopplat
Behörighetenbehörigheten Eföra erfordrasbuss D.

tillkopplat släpfordon, oavsett antal ochavser
vikt.

personbil,Behörigheten rätt framföraattTAXI ger
lastbillätt terrängvagn, dvs. fordoneller som

yrkesmässig trafikbehörigheten iomfattas B,av
Även behörigheten dennaför personbefordran. D ger

rätt.

Övningskörningsåldern olikatillär for-kopplad
på årföljande lätt motorcykel,donsslag sätt 16

år månader personbilmotorcykel,17 och tung6
tillkopplatlastbil tungt släpfor-eller lätt utan

år personbilkörning lättför med ellerdon, 18
lastbil tillkopplat släpfordon eller tungtungtmed

årlastbil, för buss.19

påproposition trafiksäkerheten199293161I om
föreslagitinför regeringenvägarna 2000-talet har

övningskörningsåldern behöriheten skallföratt B
Ändringenår. itill trädakunnasänkas 16 avses

juli Riksdagen att behand-kraft den kommer1993.1
våren.propositionenla undersenare

Vid tidpunkten körkort skallför utlämnande av
uppnått åraspiranten enligt förha 1612 5 KKL

årår behörigheten förbehörigheten förA, B, 1918
årbehörigheterna för behör-och TAXI samt 20C, E

igheten D.

iUtbildning behörigheterna och skerför TAXIA, B
behörig-trafikskola privat. Utbildning föreller

trafikskolai ochsker, förutomheterna ochC CE
gymnasieskolan 2-årigiprivat, iäven bl.a.-

linje gymnasieskolanfordonstekninsk i ochgamla
3-årigt i denfordonsprogram, transportgrenen re-

5 vissa gymnasieskolor särskilda avseende DE-be-kurserI ges
hörighet.
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formerade gymnasieskolan hossamt AMU-gruppen.-utbildarDen även behörighetenför DE. Ut-senare
bildning för DE-behörighet ikan även trafik-ske

privat.skola Gymnasieskolanoch och AMU-gruppen
utbildning,omfattande yrkesförarut-ger en mer en

bildning, vilken innefattar änandra moment de rent
behörighetskrävande. Vidare påbygg-vissförekommer
nadsutbildning inom Komvux.

Trafiksäkerhetsverket TSV Vägverket VVnumera
har utarbetat kursplaner för olika behörigheter-de

används trafikskolornaDessa vid pri-samtna. av
vatutbildning. För gymnasieskolans utbildning be-

samrådslutas kursplaner Statens skolverk efterav
med VV. kursplan vidDenna används även Komvux.

rörarprov2.2

Kontrollen bilförareatt uppfyller de prak-av en
tiska teoretiskaoch förutsättningarna innehavför

förarbehörighet såsker förarprov.ettav genom
dåalltid erhållssker behörigheten för första

gången. vissaI fall sker kontrollen förar-genomånyo bilförarens återkallatsbehörighet ochprov om
återdenne önskar förvärva behörighet.

återfinnsBestämmelser förarprovet i och13 14om
körkortslagenSS 1977477, iKKL och 16 20 §5-körkortsförordningen 1977772, KKF.

fårEnligt sökanden13 S KKL godkännas och körkort
lämnas tillut endast trafiksä-den uppfyllersomKKLP.kerhetskraven i Däri14 5 anges

14 Förarprovet5 avser
sökandens1. kunskaper vägtrafikens utveckling,om

trafiksäkerhetsfrågornas betydelse, trafikolyckor-
omfattningorsaker, viktenoch karaktär samtnas av

ett ansvarsmedvetet och hänsynsfullt iuppträdande
trafiken,

sökandens2. kunskaper gällande trafikföreskrif-om
frånter, den trafiksäkerhetssynpunktverkan somsjukdom, uttröttning stimulerandeoch eller bedö-

ämnen, särskiltvande alkoholhaltiga drycker och
pånarkotika, medför mänskligaden organismen,

sökandens3. kunskaper konstruktionen och verk-om
ningssättet hos fordon det slag ansökanav som
avser,

förmågasökandens4. i landsvägs-att och gatutra-
fik föra fordon det slag ansökanav avser,

sökandens sinnesnärvaro omdömesförmåga.5. och
frågaI körkort för behörigheten E provetom avser

även sökandens kunskaper särskildade trafiksä-om
kerhetsrisker föreligger, när fordon förs medsom
tillkopplat släpfordon.

Hos kan körkortsaspiranternaVV avlägga förprov
samtliga behörigheter. på åretOlika tider är ef-

° krävs även ålderskravetDet att sökanden uppfyller i 12 5 KKL
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storaÃpå Normalt är efter-olikaterfrågan prov månadervåren vissa underfrågan ochstörre under
hösten.

behörigheterföljandeföravläggasFörarprov kan
DEochkombinationer CE,därav BE, C,A, B,och
kravföreskrifter deutfärdathar somTAXI. TSV om

är kopp-godkänt Kravenföruppfyllasskall prov. också ut-harolika kursplanerna. TSVtill delade
bedömningsnormerföreskrifter defärdat somom

tillämpa.skallprövarna

fråntjänstemaninför VV.avläggaskanFörarprovet
vidbefattningshavareinföravläggasävenkanProv

förrättaattförordnatsharförsvarsmakten som
gymnasieskolaniinför läraresamtförarprov som

förochförarprovutbildning för avläggande avger AHU-gruppenÃ inämligen lärareinomvissa lärare
påbedrivs uppdragyrkesförarutbildning ar-avsom

förarpro-gymnasieskolan kanbetsmarknadsverket. I
gång.utbildningensunderdelprovavläggasvet som förarutbildning.så vidgörs även AHU-gruppens

består kör-teoriprov ettochettFörarprovet av
prov.

bestårskriftligen. GrundprovetTeoriprovet sker av
områdenafrågor i kursplanen.olikaavseende de40

behörigheterna A, Bkrävs förFör godkänt resultat
svar. finnsMöjlighet attminst rättaoch BE 36

även medochmuntligt och BEgöra A, Bprovet
överstigainteProvtiden 45hjälp börtolk.av

kompletteringsprov, dvs.minuter Förgrundprovet.
får tidenbehörigheter,ytterligareför förprov

behörighet.minuter förförlängas med 15 resp.

enligt kap. §3Teoriprovet sekretess 4omfattas av
då är standar-ettprovet1980100sekretesslagen

går intedetförloratdiserat syfte omvarsprov, möjlighethemlighålls. provetAspiranten efterges
genomgång förar-tillsammans medtill provetaven

förståelse rättningen. Trots denprövaren för av
möjlighet attlikvälfinns detgällersekretess som frågoridentiskai närmasteanskaffa med detpärmar

frågorna provkataloger.i VVssom
minuter.cirka 30Körprovet genomförs under 25 - sökandenfå krävs attFör körprovetatt avlägga

såså attteoriprovet. utformasgodkänts vid Provet

7 avsnitti 3.1.2vidare tabell 3Se

behörigheten skallföreslagits E3 atthar199293161I prop. måste avläggasså särskiltfrån behörigheten att ettfrikopplas D prov
nämligen be-tillämpningEnligt nuvarandebehörighetenför gesDE.

erhålls.behörighetenautomatiskt när Dhörigheten E

arbetsmarknadsut-förarutbildning inom9 föreskrifterTSVs om
bildningen, 19872TSVFS

förräckaW rättaförutsättningar ävenkan 30vissa svarUnder
godkänt prov.
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många frånmöjligt trafiksäkerhetssyn-desom av
viktiga För detta skallpunkt momenten testas. att

igatunätet bl.a.kunna ske erfordras provortenatt
innehåller huvudledicke dub-huvudled, enkel och
belriktade körfält,med fleragator samt gator

i kombinationsignalreglerad korsning med över-
övergångsställecykelöverfart,gångställe, obevakat

korsningar siktbegränsad och medmed mycket stopp-
högerregeln Vid-väjningsplikt gäller.däroch samt

innehål-omkringliggande landsvägsnätetbör detare
siktförhållanden,olika beläggningar,vägarla med

sträckning, dubbelriktad 90-väg medbredd och samt
påfarter på både sida.höger och vänsterochav-

således sådana förhållanden detskall attDet vara
provområ-trafik ialltid förekommer helaannan

Miljön yrkesförarbehörigheternaför skalldet. vara
tillfredsstäl-kvalificerad för-att medgeän mer en

provmiljönbedömning Vidare skalllande provet.av
gårsådan omfattning inteatt det attvara av en

sig utantill.lära provsträckan

frågaiEnligt godkän-kan beslutett106 5 KKF om
vid inte överklagas.nande förarprov

vid godkän-förrättar förarprov skall ettDen som
aspiranten bevisutfärda detta.nande ettav om

bevis till körkort utfärdats,gäller dessDetta
månader.i För utfärdat körkort fördock högst tre

tvåprövotidnyblivna körkortshavare gäller aven
år. återkallelseVid behörigheten prövoti-underav

återalltidkrävs förarprov förden nytt att man
få behörighet.skall

på ivissa körkortställs den skall haDet krav som
fråga förhållandenpersonliga exempelvisdennesom

levnadssättdenne är känd för nyktert ochett omom
det förare att respek-kan antas att han kommersom

aspirantentrafikreglerna. Vidare skalltera upp-
Fråganvissa medicinska körkorts-fylla krav. om

tillståndtillstånd Sådantprövas länsstyrelsen.av
få övningsköra inte övnings-erfordras för att om

körningen gymnasieskola ii trafikskola,sker eller
utbildning vidsamband med försvarsmakten.

rörarprövare2.3

För närvarande förekommer förarprövare hos VV,
gymnasieskolans linje,fordonstekniska försvars-

i följandedetmakten och kommerAMU-gruppen. Jag
förhål-beskriva olika förarprövarnasatt kort de

landen.

Trafikinspektörer hos vv2.3.1

Rekryteringen trafikinspektörer har skett cent-av
vid rekryteringenralt hos Redan har det dockTSV.

varit i tjänstenbestämt landet skullevar vara
tillämpa rutin.motsvarandeplacerad. attVV avser

poliser, trafik1ärareutbi1dnings-vanligenärDet
teknisk söktledare och med bakgrundpersoner som
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Äventjänst trafikinspektör. med annansom personer
pedagogisk utbildning har rekryterats.

genomgårtrafikinspektöranställsDen ensom som
VV. i sinutbildning anordnas omfattarDensom av

årenutformning veckor poäng. Undersenaste 1015
utbildades förarprövare.totalt Ut-1986 1992 63-bildningens själv-är deltagaren däreftersyfte att

trafikinspektörständigt förskall attfungera som
Behörighetenförrätta förarprov. efter denna ut-

teori-bildning samtliga behörigheter iomfattar
behörigheterna ioch körprovet.provet och B TAXI

huvudavsnitt.Utbildningen indelad iär fyra Huvud-
innehålleravsnittet Författningskunskap poäng3

trafikförfattningarnaavsnitt olika ochdeom om
Psykologi-trafikpsykologiHumanregler körkort.om

innehåller delavsnitten utveck-Factors poäng3
lingspsykologi, perceptionspsykologi, socialpsyko-
logi, avsnitt männis-kognitiv psykologi och ett om

möjligheter begränsningar. huvudavsnit-kans och I
pedagogikensPedagogiktet poäng studeras all-3

vuxenpedagogik, imänna systemtänkandetgrunder,
utbildningsmåltrafikutbildningen, undervisa-m.m.,

i trafiksäkerhetsarbetetroll samt ochrens normer
attityder. TrafiksäkerhetsproblemHuvudavsnittet 1

kursöversiktpoäng trafiksäkerhetberör Enm.m.
framgår bilaga 2.av

Vidareutbildning examinationsrätt i övrigaför de
behörigheterna sker efter hand.

Trafikinspektörna i regionalaär placerade VVs
organisation. finns trafikinspektörer.f.n.Det 136
Därtill chefsuppgiftersjukommer med sompersoner

såledeshar förarprövarkompetens, pröva-totalt 143
re.

trafikinspektör-Utöver förarprövaruppgiften har de
erhållit särskild utbildning uppgiftenförer som

också till uppgift tillsyn trafik-utöva överatt
tillsyns- till-skolorna. ochhar även andraDe

ståndsuppgifter.

ocksåTill regionala organisationen bilin-hörden
till sin huvudsakliga uppgiftspektörer har attsom

påi in-delta fordonskontroll väg, s.k. flygande
påspektion. tider belastninghög förarprovs-I av

sidan bilinspektöreranvänds kompetensde harsom
inspektörerutföra förarprov totaltatt 48 55av-iäven förarprövarverksamheten.-

Arbetsmiljön trafikinspektörer vidför bl.a. TsVs
distrikts- stationskontor ioch Sätra har under-

Btatshälsan. erfaritEnligt jagsökts harvadav
någoninte undersökningdet genomförts annan om

påarbetsmiljö. omfattning-yrkesgruppens Med tanke

Även genomgårmilitära utbildning.de förarprövarna VVs

Hälso- arbetsmiljöundersökning vid trafiksäkerhetsverket,och
frånhösten Statshälsanrapport-88, en
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undersökning totaltdenna 42 personer,en av - bilinspektörertrafikinspektörerdärav och 1014 -långtgåendeinte drasbör alltför slutsatserdock
anledningundersökningen. funnit attharJagav

visaundersökningenredovisa för attresultaten av
ivilka förar-besvär kan förekomma arbetet somsom

prövare.

Bådeframgårredovisningen följande. tra-bl.a.Av
fikinspektörer bilinspektörer upplevde olycks-och

områdenmångarisken destor. Inom som un-avsom pådersökningen trötthet,omfattade bl.a. symptom- ansåg betydligthjärtklappningsömnproblem, en- båda ivid kontorenstörre andel personalen deav
i undersökningensSätra än referensgrupperna att

frågaarbetsmiljön. denbesvären orsakades I omav
trafikinspektörernapsykosociala miljön uppgav

göra och deför mycket att attbl.a. att de hade
ansågmajoritettid. attofta hade ont En ar-om

arbetsbelastningensidigt. högbetet ganska Envar
aspiranterunderkännabeslutenmed attsammantaget

positiva faktorerproblem.upplevdes ett Somsom
engagerande ocharbetet upplevdesattuppgavs som

stimulerande isamarbetetsamt att gruppen var
gott.

Gymnasieskolan2.3.2

CE-behörig-gymnasieskolan examineras till ochI C-
påtidigare är dendet lärarenheter. angettssom

utbildningslinjeprogram, handhar fordonsut-som
både teori-bildningen examinerar i ocheleversom

utbildningen tillkörprov, eftersom leder fram en
yrkesutbildning. finns cirkasärskild Det 80 yr-

förarutbildningen.keslärare med för Van-ansvar
utbildning-ligen examinationen löpandesker under

gång. genomgår fortbildning anordnadLärarna avens
tidigare TSV ocheller fackbranschen.VV

2.3.3 Anu-gruppen

examineras till DE-be-ochC, CEInom AMU-gruppen
hörigheter. tidigare vissanämnts,är,Det som

examinerai sin anställninglärare har rätt attsom
eleverna.

propositionen föreslagits199293152 har attI
till aktiebolagombildasskall fr.o.m.AMU-gruppen

juli innebärden Förslaget att koncern1 1993. en
till-med moderbolag antal dotterbolagett och ett

föreslåsTill följd i propositionendäravskapas.
inteinombolagen längre kommer attatt AMU-gruppen

utföra förarprov. skäl departementschefensom anger
övergårnäratt verksamheten hos AHU-gruppen nu

min uppfattningtill aktiebolag enligtär det
följdriktigt förarprovde bestämmelseratt om m.m.

enskilda yrkesmässigtgäller för andrasom som
ocksåbedriver förarutbildning bör gälla för det
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nybildade Riksdagenbola et. enligthar beslutat
propositionenJ

Vidare ingåri propositionen att AMU-gruppenanges
del civila inomtotalförsvarets del funk-som en av

tionen vilkenArbetskraft, för ansvarigärAMS
myndighet. bolagsbildningenEfter bör motsvarande

tillkomma aktiebolag.roll AMU-koncer-gruppen som
bör iregleras ett avtal med staten.nens ansvar

Traktorkortct2.4

finns särskiltDet ett traktorkort rätt attsom ger
föra gummihjultraktor med och motorredskap klass

Åldersgränsenpå år.väg. är förelig-II 16 detOm
åldersgränsen år.särskilda skäl är Kurspla-15ger

för utbildningen har fastställts Förar-TSV.nen av
består teoriprovprovet enbart ett omfattarav som
ikraven avläggs14 § 1-3 KKL. Provet hos ellerVV

i gymnasieskolan. finns ävenDet för detta prov
myndighetsföreskrifter.utfärdade Länsstyrelsen

fråganprövar traktorkortets utfärdande. Bestäm-om
sådant återfinnsmelser traktorkort och förom prov

i 27 och31 SS KKL 53 59 S5 KKF. Kostnaden för- - uppgåravläggaatt tillprovet hos VV kr.140

Yrkasproven2.5

Under rubrik redovisardenna jag de regler som
gäller för de för yrkeskompetens omfattasprov som

tvåmina direktiv. är olikaDet för förareav provtvåoch olika för yrkesutövare.prov

särskildaDet taxiprovet2.5.1

Regeringen beslöt den december änd-10 1992 om en
ring i YTFyrkestrafikförordningen 19881503,

att fr.o.m. den gäller, enligt1.1.1994 12 5om a
fåvillkorYTF, för att föra fordon användssom somi taxitrafik föraren vidatt är godkänd Väg-ett av

skriftligt påverket anordnat kravavseendeprov
vissa yrkeskunskaper utöver förarbehörigheten. Kra-

iskall kunskaper kartläsning, olikabl.a.ven avse
hjälpbehov yrkestrafik-samt ochpassagerares av

arbetstidslagstiftningen. Godkännandet visasskall
särskild legitimation med och foto-genom en namn

grafi vid hållastransport skallsom av passagerare
väl synlig. Brott bestämmelsenmot kan föranleda

återkallas.böter. Legitimationen intekan

får enligtVV föreskriftermeddela17 S YTF detom
yrkeskunnande krävs enligt yrkestrafiklagensom
1988263, YTL och närmare föreskrif-YTF samt de

förarlegitimationter vid taxi. Arbetet med attom
påbörjatstaxiförareutforma för nyligenprovet har

199293AU6, rskr 199293175

srs 19921387
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hos VV. Verket enligtskall förslag iett proposi-
tion åtgärder199293106 rörande taxitrafikenom
särskilt följa påeffekterna krav utbild-upp avning. Trafikutskottet har behandlat propositionen
och föreslagit riksdagen iatt denna del lämna det

erinran.anförda utan Utskottets betänkande be-
handlas riksdagen våren.underav

Vissa taxiföretag har idagredan utbildning i egenregi för förare de anställer. Utbildningensom
innefattar därvid bl.a. taxor prissättning,och
service viktenoch professionelltett uppträdan-av

ide trafiken, geografi och gällande trafiklag-
stiftning. genomgångenEfter utbildning och ett
skriftligt sker ett godkännade och förarenprov
erhåller legitimation. givna legitimationenDenen

återkallas.kan Kostnaden för utbildningen uppgesuppgå till cirka 1 000 kr.

Bilarbetstidslagstiftninqen2.5.2

I art. den europeiska5 överenskommelsenav den 1juli arbetsförhållanden1970 förom fordonsbesätt-
ningar vid internationella AETRvägtransporter

bl.a. förarenOm ianges fordon godstransport ärav
årmellan 18 och skall sådant21 föraren inneha ett

bevis yrkeskompetens ärom godkänt den före-som avdragsslutande inom områdepart fordonet ärvarsregistrerat och bestyrker utbildningatt tillsom
förare fordon för vägtransporterav gods haravgenomgåtts. Beträffande persontransporter skall
föraren årha fyllt i21 och det fall han företar
körning utanför radie frånkm50 den dären ortav
fordonet normalt är stationerat minstuppfylla ett

villkor,tre ett ärav att föraren in-skallvarav
neha ett påstaten godkänt bevisav yrkeskompetens

styrker fullgjord utbildningsom för förare for-avdon avsedda för påpersontransporter väg. Vissa be-
stämmelser i är införlivadeAETR redan med svensk
rätt förordningen 1975883 arbetsförhål-genom omvidlanden vissa internationella vägtransporter.

Regeringen har den 18 1993 beslutatmars om en nyförordning med att ersätta förordningensamma namn
1975883. förordningenDen SFSnya 1993185 har
ännu inte iträtt kraft utan detta sker den dag
regeringen bestämmer. I 7 S förordningen i dessav

lydelse utöverattnya vad följeranges, som avbestämmelserna i KKL, KKF och förordningen god-omkännade och utbyte utländska körkort, skallav
påkraven yrkeskompetens i artikel 5.1 b andra

strecksatsen artikeloch 5.2 andra stycket i AETRcför Sveriges del uppfyllda denanses vara av somgenomgått fastställdVV yrkesutbildningen av för
förare fordon avsedda för gods-av eller personbe-påfordran väg. prövningVVs skall kursinne-avse

15 199293 TU26

Accord européen relatif travail des equipages vehiculesau deseffectuant des transports internaux routierpar
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håll och uppläggning, godkännandeförfarande och
krav för genomgångengodkänt resultat. En godkänd
sådan utbildning skall styrkas ett VVgenom avutfärdat intyg.

I art. förordningen5 EEG 3320asav harmo-nr omnisering viss social lagstiftning vägtrans-av ompåporter motsvarande sätt, att föraren ianges
vissa situationer innehaskall bevis yrkeskompe-omtens är godkänd medlemsstatsom och be-av en somstyrker fullgjord utbildning till förare fordonavför godstransporter påpersontransporter vägresp.i enlighet med gemenskapsreglerna lägsta ut-om enbildningsnivå för vidförare vägtransporter. Be-
stämmelserna i EG-förordningen införlivadeär med
svensk rätt förordningen 1993184genom kör-omvilotideroch färdskrivare vidsamt vägtransporter.

dessI finns10 S motsvarande bestämmelse tillen
i7 S tidigareden nämnda AETR-förordningen avseen-de artikel 5.1 b andra strecksatsen artikel5 och 5.2

andra istycket EG-förordningen.2 Författningenc
kommer iatt träda kraft den dag regeringensombestämmer.

direktivI EGs på76914EEG minimikrav utbild-omning för vissa förare vägtransportfordon,av somenligt EES-avtalet skall bli gällande rätt i Sve-rige, bl.a. följande. genomgåttanges Den som enutbildning åtminstoneomfattar de ämnensom somi bilaga till direktivenanges skall uppfyllaansesminimikraven för yrket. bilagan framgårAv att
kraven huvudområdena kunskapavser fordonetsomkonstruktion och huvuddelar, allmänna kunskaper omtransporter administrativaoch förfaranden samt

frånerfarenhet körning last- ellerav passagerar-fordon. Att utbildningen genomgåtts skall styrkas
eller kunskapskontrollgenom examen ombesörjssom

staten eller deav staten harav utsett,organ somunder direkt överinseende staten. intygEttav omyrkeskompetens skall utfärdas staten eller detav
statenorgan utsett ombesörjaattsom utfärdandet

direktunder överinseende staten.av

Yrkestrafiktillstånd2.5.3

För erhållaatt trafiktillstånd enligt måsteYTL
vissa Frågoruppfylla krav.man trafiktillståndomprövas länsstyrelsen i vissaochav fall VV.avPrövningen omfattar följande moment yrkeskunnande,

ekonomiska förhållanden, vilja förmågaoch att
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, lag-

ilydnad övrigt samt andra omständigheter be-avtydelse. Föreskrifter yrkeskunnande utformadeomdåvarande transportrådetav omfattar kunskaper
ekonomi, yrkestrafiklagstiftningen,om arbetstids-

bestämmelser, arbetsgivarfrågor försäkringsfrå-och
genomgårDengor. godkänd, särskiltsom anordnaden

utbildning med godkänt resultat till-ha ettanses

Transportrådets föreskrifter påkrav yrkeskunnande enligtomyrkestrafiklagstiftningen, TPRFS 198810
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räckligt yrkeskunnande under förutsättning att tra-fiktillstånd inom år frånsöks tre godkännandet.
Åkeriför-Godkända kurser anordnas bl.a. svenskaav

bundet, Svenska Busstrafikförbundet och Svenska
ÄvenTaxiförbundet. på inhämtadesättannat kunska-

kan medföra trafiktillståndattper skall meddelas.

Uthyruingsrörelse2.5.4

Med yrkesmässig uthyrning enligt lagen1 §avses
1979561 biluthyrning uthyrning bilarom ochavterrängfordon utan förare för tid understi-en somår. Sådanett fårverksamhet bedrivasger endast avtillståndden har till Tillstånddet. tillsom gesden med hänsyn till yrkeskunnande,som ekonomiska
förhållanden, vilja förmågaoch fullgöra sinaatt
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt
samt andra omständigheter betydelse kan bedömasav

lämplig bedriva Tillståndsfråganverksamheten.vara
prövas Dåvarandelänsstyrelsen. Transportrådetav

föreskrifterhar utformat frågade ikravom omyrkeskunnande skall tillstånduppfyllas för attsom
skall kunna meddelas. Kraven b1.a. bransch-avserkännedom, lagstiftning, hyresavtal, brottsförebyg-

åtgärder,gande kontroller och ekonomi- och för-
säkringskunskaper För närvarande är de kurserm.m.

Biluthyrningsbranschens riksförbundsom anordnar
godkända för att skall uppfylla de kravman anse

uppställs.som

Transportrådets föreskrifter påkrav yrkeskunnande enligtom
BUL, TPRFS 19899
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3. OHPATTNING AV VERKBAMHETENH.H.

Trafiksäkerhetsverket3.1 TSV

övertogVV den verksamhet bedrevs vidTSVsom avårsskiftet 199293. Uppgifter verksamhetensom om-fattning har fråndärför hämtats TSVs verksamhets-
berättelse 199l92 avgiftsförslagoch TSVs för

frånäven1993 Förarprovsstatistikmen T1 9293.

Organisation3.1.1

TSVs centralförvaltning handhade vissa uppgifter
beträffande förarprövandet, främst att utveckla och
utarbeta föreskrifter förarprovet och förar-omÄvenprovsverksamheten. såsomuppgifterandra ut-
bildning, samordning vissoch administration ingick
i centralförvaltningens ansvarsområde.

distriktTSVs sju till antalet och de svaradevar
för följande verksamhetsområden Trafikant, vari
ingick bl.a. förarprov, tillsyn trafikskolor,avremisser variFordon, ingick bl.a.m.m., flygande
inspektioner, Trafikmiljö Samordning.och VVs
regioner mångaär lika och TSVs arbetsuppgifter
har flyttats över till regioner.dessa Vissa upp-gifter omfattningen distriktom TSVs fram-m.m. avgår bilaga 3.av

Det totala antalet budgetåretpersondagar för
i199192 samtliga distrikt uppgick till 53 779,

användes34 037 verksamhetsområdetvarav Trafi-av
kant, huvudsakligen förarprövning.för

olikaDe regionerna inom frånVV har anordnat den
övertagnaTSV påverksamheten olika sätt. Omfatt-

ningen olikade personalgruppernaav fanns hossomdistriktsorganisationTsVs framgår tabell 1. Iavhuvudsak motsvarande återfinnspersonalgrupper inom
Vvzs regionala organisation.

årsarbetskrafterTabell 1. Antalet i samtliga dis-
trikt budgetåretför på199192 fördelades olika
kategorier anställda Källa TSV

Distrikschef 9,25
Bilinspektörer 64,98
Trafikinspektörer 125,98
samordning-
Barn och ungdom 6,75
Assistenter 76,09
Trafikingenjörer 7,00Övrig personal 2,58
Summa 292,63

Resterande perondagar påfördelade sig följande sätt Arbets-ledning övrig2 217, administration 3 000, Fordon Trafikmiljö7 777,
338, Samordning,1 Barn och Ungdom 1 486 samt Kurser, konferenser m.m.3 924 mandagar.
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Förarprov3.1.2

Målsättning för förarprovsverksamheten hos TSV
tillhandahållasatt den skallangavs vara med god

kvalitet serviceandaoch samt att andelen under-
trafikskoleutbildadekända aspiranter uppgåskall

till högst Väntetiden20 procent. för provtill-ett
fälle inte två månader.skall överstiga

distriktenEtt har angett ett nyckeltalav 10,8omprovmandag.

budgetåretAntalet avlagda under 199192 fram-provgår tabell Angivet både2. antalav god-prov avserkända icke-godkändaoch prov.

Tabell Antal budgetåret2. avlagda under 1991-prov
Källa92 TSV

Behörighet Teoriprov körprov

A 14 587 13 608
B 150 692 143 174
Taxi 4 021 3 957
BE 3 033 2 783
C l 044 783
CE 4 611 3 486
DE 6 164 5 315
Traktor 4 190

Summa 188 342 173 108

tillVägda
B-prov 192 714

Under budgetåretförsta delen i199293 harav
jämförelse årsmed siffror199192 avlagda körprov

tillVägda minskat tillB-prov 98 procent medan- -avlagda teoriprov tillökat 103 procent. För enbart
B-behörigheten siffrormotsvarande 103var 104resp
procent.

Andelen muntliga teoriprov för behörigheten harB
från budgetåret till199091 första delen 1992-avfrånökat till93 3,53 procent teoriprovet4,33. Av
för B-behörighet har även skett ökningen av an-
delen tolkprov frånunder periodmotsvarande tid

till1,67 2,75 procent.

Godkännandefrekvensen för teoriprovet för B-behör-
budgetåretighet 199192 trafik-78 procent förvar

skoleutbildade aspiranter och priva-45 procent för
tister. Godkännandefrekvensen för körprovet 76var

50 För budgetåretprocent. första delenresp avuppgår199293 godkännandefrekvensen för B-provets
teoriprov till 73 för43 procent och körprovetresp
till 76 43 procent.resp
Efterfrågan på året.förarprov varierar under Den

beskrivaskan med avlagda körprov enligt tabell 3.
Tillgänglig statistik enbart perioderdeavser som
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återfinns i månadertabellen enskildaoch för en-
dast februari, juni, oktober och december.

Tabell samtliga3. Avlagda körprov, behörigheter
budgetåretfördelning under 199192 Källa VV

Månad snittmånadAntal provfrån-till ökningsumma

07-10 56 753 14 188
07-12 84 783 28 030 14 130
07-02 109 703 24 920 13 712
07-06 173 63108 405 14 425

månadernaUnder junioktober och avlades det stör-
sta antalet 16 608 Lägsta18 784.prov; resp an-delen i februariavlades och december medprov 11
730 12 565.resp

intäkter3.1.3 Kostnader och

TSVs verksamhet finansierades avgifter, s.k.genom
1 000-kronors anslag. uppgifterDe övertagitVVsomfinansieras påför närvarande sätt skallsamma menfinansieras över anslag fr.o.m. juli1 1993.

teoriprovet uppgårKostnaden för till kr. För140
körprovets varierar pådel kostnaden beroende vil-

behörighetsnivåken provet Körprov för A-avser.
behörighet kostar 500 kr. För ochB-, B ochTAXI-
TAXI-behörighet är kostnaden Avgiftenkr.355 för
behörigheterna och ärC krDE 450 medan behörig-
heten kostarCE 690 kr. Förarprovsavgiften betalas

del avgiften körkortstillstånd.försom För-en av
utom avgiften teori-för ett och körprov betalas
samtidigt även kostnaden tillverkningför kör-avkortet.

Intäkterna i verksamhetsområdethos VV Trafikant,
vari förarprövarverksamheten ingår, utgörs för-avarprovsavgift registerhållnings-ioch andel och
avställningsavgifter. Enbart förarprovsavgiften
uppgick till cirka miljoner79 kr för 199192. För
motsvarande period uppgick verksamhetsområdets
övriga intäkter registerhållnings-iandel och-avställningsavgifterna till miljo-16,8 2,3resp-kr, miljonersammantagetner 98,5 kr.

Kostnaderna för samtliga verksamhetsområden inom
distriktsorganisationTSVs uppgick för 199192

till miljoner108,6 Därav utgjordekr. personal-
kostnader cirka miljoner73,2 kr och lokalkostnader

Övrigamiljoner13,9 avsågkr. kostnader bl.a.
reskostnader inköpoch tjänster ochav varor.

Centralförvaltningens kostnader för verksamheten
områdetinom Trafikant avseende förarprövandet

uppgår inte någratill års-större belopp 1- 1,5

srs 19921525
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arbetskraft räknar bort kostnaderna förom man
ingårutvecklings- föreskriftsarbete,och i vilket

bl.a. provkonstruktion.

Förarprovsavgiften i iförskottbetalas samband med
körkortstillståndet.betalningatt erläggs för

Avgiften intäktsbokförs aspirantenhos närVV av-
lagt finnsprovet. Detta medför att det skulden
hos förtidsinbetaldaomfattande avgifterna.VV de

budgetåretFör uppgick till199192 den skulden
mkr cirka förskottsinbe-97,4 och omfattade 209 000

talningar uppgickPer till31.12.1992 skulden
miljoner kr102,4 och omfattade förskotts-206 000

inbetalningar.

Gymnasieskolan3.2

genomgårCirka år förarutbildningelever650 per
i35-40 klasser med varje.elever16 Totalt har

i börjansedan cirkastarten 1980-talet 3 500av
genomgåttelever förarutbildning i gymnasiet. Gym-

pånasieskolan utbildninghar sprid-denna orter38
uppgåröver Sverige.da till cirkaAntalet lärare

stycken.80

svårtärDet förarutbild-att kostnaderna förange
dåningen integrerad i övrigdenna är undervisning

på uppgårlinjerprogram.aktuella Uppskattningvis
tiden praktiskaför utbildningenden till cirka 2-3

vartillveckor tiden teoretiskakommer för den ut-
påbildningen. elev fordons-En och transporttek-

krår.niska linjen cirkakostar Utbild-115 000
ningen kostnadsfriär för eleven med undantag för

körkortstillståndetkostnaden för körkortet,och
Äventillhopa cirka fortbildningskostnadenkr.300

för läraren bör beaktas.

3.3 Anu-gruppen

i utbildningInom AMU-gruppen, den beställssom av
länsarbetsnämnden utbildas examinerasLAN, och
omkring behörigheternakursdeltagare för2 700 C,

ochCE UngefärDE. procent kursdeltagarna5,5 av
utbildningen.avbryter vissDet sker även företags-

utbildning behörigheter.för Viddessa denna ut-
bildning avläggs förarprovet hos VV.

budgetåretUtbildningskostnaden för AMU 199293
uppgår till kr kursdeltagarvecka4 971 kdr.per
Genomsnittstiden utbildningför beställs LANsom av
är omkring 11 veckor.12-

Yrkoaproven3.4

TransportrådetYrkesutbildningarna enligt de av
riktlinjernautfärdade ihar genomförts den omfatt-

framgårning tabell 4.som av

erhållaKostnaderna för utbildning och för attprov
Bliv-intyg,s.k. vilka vidanvänds ansökan hos
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fåtillstånd driva t.ex.attlänsstyrelsen enom
uppgå omkring kr.till 00010taxirörelse kan

införas förskallOmfattningen de somprovennyaav
inte förutses.kanlastbils- bussföraretaxi-, och

bedrivs kursenkostartaxiutbildningvid den som
cirka kr.0001

godkända under-kursdeltagare,AntalTabell resp4.
yrkesprovenår Källa VV.i 1991kända

underkändaGodkändaAntal

269Taxi 1 1013701
6109115Buss

193943Gods 1361
Uthyr-

132ning 92105

48124522 726Summa

i november 1989startadeKursverksamhetenUthyrningsrörelse;
året dec1989Första novdeltagare.hittills omfattat 403haroch -

under 83och 1992biluthyrare, under 1991 105utbildades1990 215
cirkaär procent.9Underkännandefrekvensenstycken.
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rönsuc4 TIDIGARE.
års instruktionGenom 1920 för bilbeaiktningon

bestämdes gångenför första körkortssökandenatt
skulle avlägga prov.

års bilförarutredning1962 behandlade i sitt be-
tänkande BOU körkortet196542 trafikutbild-och
ningen bl.a. förarutbildningen och förarprovet.

dåvarandeBeträffande förarprov det utredning-varuppfattning att inte dåens provet bra de ut-varfärdade anvisningarna dålig åtledning prö-gav en
vilket inte tillförsäkradevaren allmänheten till-

fredställande likformigaoch Vidare varieradeprov.svårighetsgraden och det förekom orimliga vänteti-
der för uppkörning. sågUtredningen två möjliga
förändringar. Endera omhänderhas även iprovenfortsättningen offentlig myndighet såav elleren
skall trafikskolorna över vissata förarprov. Ut-
redningen förordade det alternativet ochsenare

bl.a.. Trafikskolornauppgav skulle efter särskild
prövning tillståndmeddelas påatt eget ansvarexaminera elever Ävenför B-behörighet. dåvaran-de
de yrkesskolorna skulle examinationsrätt förges
yrkesförarutbildning. fördel ansågEn med förslaget
utredningen att skolan hade längrevara observa-entionstid i förhållandeeleven till prövaren,av
dvs. ett omfattande bedömningsunderlag.mer Provet
kunde därvid sågöras att eleven efterhand fick
redovisa sina kunskaper. ansågsNackdelen främst

att det ekonomiska lågmotivvara till grundsomför drivaatt trafikskolan påinverkakunde utbild-
ningens längd och kvalitet. Utredningen ansåg dock
att den standardhöjning övriga förslag innebarsom
skulle förhindra detta. föreslog ingenHan ändring

uppdelningen i teoriprovav och körprov före-menslog tidenatt för provet skulle ökas. proposi-I
tionen 196755 avstyrktes att förarprovet skulle
flyttas över till trafikskolorna. Det huvudsakliga
skälet trafikskolans ekonomiskavar beroende aveleven. Däremot godtogs överflyttningen av provtill yrkesskolorna för de eleverna. Riksdagenegna
godkände förslaget.

års trafiksäkerhotsutredning1973 föreslog i sitt
slutbetänkande Ds X Trafikant-197911 och tör-
arutbildning utbildning i tre skeden.en Förarut-
bildningen avslutas vid trafikskola i det tredje
skedet ett provskede med fyra 40-minuterslek-- -tioner. Utbildningen kombinerades med förarprovetpå så bådesätt att förarprövaren utbildarenoch
gör observationergemensamma med förarprövarens
bedömning Dåtidensutslagsgivande.som förarprov omcirka minuter20 skulle ersättas med ett prov omcirka minuter på60 uppdelade minst tre observa-
tionstillfällen. Kostnaderna för det ökade antalet
förarprövare 250-300 st skulle tas ut höjdagenomavgifter tredubbla provavgiften, trots detmenskulle genomsnittskostnaden för eleverna den-varapropositionI 19818281 Riktlinjersamma. för det
framtida trafiksäkerhetsarbetet avstyrktes försla-
get. Departementschefen bl.a. Hed de kost-angav
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såväl allmän-till detförledernader reformensom
emellertid i dagensenskilde jagden kanna som

helhet.ekonomiska inte reformenläge förorda som
på från trafiksäkerhetssynpunktEtt exempel en

närvarandevettig ekonomiska skäl för orea-men av
åtgärd för förar-formenlistisk föreslagnaär den

förarprövareytterligarekräver 200-300Denprov.
År bestående Väg-lämnade arbetsgrupp1984 aven

Tratikinatitutet-skolöveretyrelaen-sverigesoch
Trafik-vissa förslagTrafikskolor Riksförbund -förarutbildningen.aäkra beträffandedebutanter - få övertatrafikskolorna skulleföreslogs attBl.a.

Härigenom skul-B-behörighet.teoriprovet för ochA
försvinnavisst ochdubbelarbetele ett resurser

åstadkommas.körprov kunnafrigöras längresamt ett
iinordnasteoriprovet kunnaskulleförslagetGenom

pedagogiskavilketteoriundervisningen, borde ge
inne-utformning ochvinster. för provetsAnsvaret

påhåll ligga kvar TSV.enligt arbetgruppenskulle

XÖRKORTfrån kommittén SOU2000slutbetänkandetI
frå-behandlade bl.a.förare,säkrare199139 som

gymnasiesko-förarutbildning, föreslogs attgan om
få utbildningenförhuvudansvaretlan skulle en- iexaminationsrätten,trafikantutbildning och att- över-teoretiska skulleprovet,första hand för det

På sikt skulle äventill längreföras skolan. an-
Även beträffandeföras över.för körprovetsvaret

examina-i trafikskolan föreslogs attutbildning
på överföras,tionsrätten sätt skullemotsvarande

förutsättningtillsynsmyndighet. Sommed TSV ensom
utbildning börtrafiklärarnasbl.a. attangavs Även möjlig-högskoleutbildning.tillförändras en bibehållas.skullekörkort hosheten ta TSVatt

positiva tilliRemissinstanserna huvudsakvar
till viss delKommitténs harförslagförslagen.

trafiksä-propositioneni 199293161behandlats om
på inför 2000-talet.vägarnakerheten

i sitt betän-Trafiksäkerhetsutredningen föreslog
trafiksäkerhete-framtidaDetkande SOU 199179

vidinomtrafikinspektörerna TSVarbetet att av-
till föreslagnadetvecklingen överförasskulle

förasbilinspektörerna skullevägtrafikverket medan
isigremissinstanser yttradetillöver ASB. De som

såsomfrågan alternativa lösningar bl.a.föreslog
båda kategori-eller att deskolverket, ASBStatens

tillåtminstone hörainspektörer skulle sammaerna
bli.vilken kundeorganisation, det nu

199291Trafikpolisutredningens betänkande souI
bättre föreslogs attTrafikpolisen än dubbeltmer

polisen.tillöverföras sombilinspektörerna skulle
uppgifternormgivandeharskäl bl.a. att VVangavs

trafiksäkerhetsområdet intepå därförärdetoch
organisation utformarlämpligt iatt somman samma

också kontrollen dessa.förreglerna avsvarar
remissyttrandei sittRikspolisstyrelsen uppgav

så till förfogan-ställsmedelsnartbl.a. att den,
övergripande arbets-överta detär bereddde, att

bilinspektörer hargivaransvaret för de som nu
från anställningarsina hos ASBTSV.sagts upp
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ansåg inspektörernaatt tillborde överflyttas
föreslåsbolaget. iDet propositionen 199293161

fåregeringenatt skall bilinspektörer-besluta om
organisatoriska tillhörighet.nas

propositionen påI trafiksäkerheten199293161 om
vägarna inför föreslås2000-talet bl.a. öv-att
ningskörningsåldern sänks behörighetenför tillB

år. Vidare frågani propositionen16 behandlas om
trafikantutbildning förarutbildning för be-en -hörigheten i gymnasieskolan.B Departementschefen-

att det önskvärt detatt utveckladesanser vore entrafikantutbildning på högstadiet i gymnasie-och
frågaskolan och att det är främst för kommuner-en

sådaninföra utbildning.att Utbildningen börna en
kunna möjligheteranordnas gymnasie-degenom som
skolan inom tilläggför in-lokalt ochger ramen
dividuella propositionenval. I behandlas även

trafikantbeteende.morgondagens Departementschefen
återkommaatt med förslag iett att VVavser ge

uppdrag över möjligheternaatt behovetochse av
trafiklärarnaatt och förarprövarna gör bedöm-en

ning körkortsaspirantens lämplighet inställ-ochav
ning till efterlevnaden gällande förregler attavfå trafiksäkra ocksåfram förare. skallVV under-

möjlighetensöka psykologisk utbildningatt genom
öka förarprövarnas trafiklärarnas bedömnings-och
förmåga. ävenHan att skall säkerställaVVanser

förarprövarnaatt likvärdiggör bedömningen avaspiranterna.
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NÅGRA LÄNDERBESTÄMMELSER OCH EGANDRAI5.

Norden5.1

två myndig-olikautförs förarprovenDanmarkI av
Bilinspektionen.såväl polisen Iheter, som avav

polisen för förarprovprincip de avsersomsvarar en totalviktkörkortsbehörighet bilarför med av
Bilinspektionenför motorcyklar.högst kg och3 500

körkortsbehörigheter,övrigaförutför förarproven
på omkring statio-60för de fordonen,dvs. tunga

poliserFörrättningsmännen ellerutgörs avner. långsärskild ut-veckorbilinspektörer med 12en
bildning.

påvilarövergripande för förarprovenansvaretDet
tidigarefaerdselsikkerhedsafdelningen, del aven

januariJustitieministeriet slutetsedan avmen
Faerdselsik-Trafikministeriet.avdelning i1993 en påföreskrifter kör-kerhedsafdelningen utfärdar

kortsområdet utformningen för-beslutaroch avom
där-Avgifterna förarproven reglerasförarproven.

stortinget.i beslutasfaerdselslovenemot avsom

föri Finland förutomBilregistercentralen svarar
ävenregistreringen körkortshavarefordon ochav

fordonsbesiktningar Sedanoch körkortsprov.för
årsskiftet Bilregistercentralen omvand-är199293

från Trafikministeriet tillmyndighet underlad en
Bilregistercen-aktiebolag ägs staten.ett som av

på körkortsproven kantralen monopolhar som av-
på någon stationer.bolagetsläggas 75av

Utbildningen förarprövarna sköts bolaget somavav
också Avgifterna beslutasförförordnar dem. proven

Trafikministeriet närma-regeringen demedan gerav
föreskrifter körkortsverksamhe-behövs försomre

ten.

i Samferdseldeparte-Vegdirektoratet är underNorge
myndighet närmare före-beslutarmentet den omsom

utformning-skrifter beträffande förarproven och om
bestämmer dockdessa. Departementet av-omen av

utförs förarpro-giften Förarprovenför avproven. påpå mellanBiltillsynet är representeratsomvare får central ut-Förarprövarnaoch orter.60 70 en
Vegdirektoratetbildning och de haranordnas avsom ettårig trafiklärar-dessförinnani allmänhet en

utbildning.

pågår utredning ettnärvarandeförI Norge omen
direktivenför Inytt styrsystem Statens vegvesen.

värderastill utredningen det skallsägs bl.a. att
uppdelning är lämp-verksamhetenklarare avom en

skillnad göras mellanlig, kunnaskullet.ex. en
utföraruppgifter.förvaltningsmässiga uppgifter och

på Islandmaj utfördes förarprovenFöre den 19921
fordonskon-organisation försvaradesomav samma

föransvaretVid tidpunkt överfördestrollen. denna
Trafikrådet samtidigtitill Islandförarproven som

Trafikrådetbolagiserades.övrigaden verksamheten
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har ställning myndighet sjuoch har förarpröva-som
anställda. Förarprövarna förrättar olikaallare

sorters teoriprov behörigheternautom för Cprov
eller trafikskolorD. Dessa förrättasprov av somsådanfinnsendast för utbildning, f.n. tre styck-

Teoriproven för behörigheterdessa utformasen. av
trafikskolorna själva Trafikrådet.godkännsmen avTrafikrådet också tillsyn trafiklä-försvarar av

och beslutar kursplaner.rarna om

Några länder i5.2 andra Europa

tvåTyskland utförsI förarproven skilda organi-avTUV Uberwachungssationer. Techniches Verien be-
står självständig förening i förbunds-14av en av
länderna. olika föreningarna är iDe samlade ett

TUVnationellt förbund. bedriver omfattandeen
teknisk provnings- inomoch kontrollverksamhet
många områden, t.ex. fordon, leksaker, tryckkärl,
lyftanordningar, hissar elektriskaoch produkter.

ocksåorganisationen,andraDen harDEKRA, ett
verksamhetsområde påbrett inriktning tekniskmed

provning och kontroll.

Både TUV kontrollbesiktingar.och utförDEKRA Denna
verksamhet bedriver ide konkurrens med varandra.
Vad gäller förarproven däremot organisationhar enpå imonopol respektive förbundsland. DEKRAproven
utför iförarproven de fem förbundsländer tidi-somÖsttyskland TUVutgjorde imedan har monopolgare

påövriga.de Berlin iI delar de ansvaret den
östra respektive västra delen.

Förarprövarna utbildas respektive organisation.av
Trafikministerietutnämns i respektiveDe för-av
ocksåbundsland vilkenbeslutar organsiationsom

iskall ha författningarmonopol landet. Desom som
gäller för förarproven Trafikministeri-beslutas av

i Ministerietet Bonn. fastställer även avgiften
för proven.

Förarproven i DrivingEngland utförs DSA stan-av
friståendedards Agency är verkställandesom en

förvaltning Transportation.under ofDepartment DSA
påomkringhar förarprövare1 500 förarprov-500

centra. tillsynen trafiklä-även förDe svarar av
liten utsträckningmycket finnsI förarprö-rarna.

också någraanställda hos offentliga organisa-vare
såsomtioner ingetposten och televerket. harDSA

bemyndigande föreskrifter,att besluta utanom
avgifter och regler bestäms parlamentetom prov av
och departementet.

Trafiksäkerhetsavdelningen inom Transportministeri-
föreskrifteret för och för utförandetger svarar

förarproven i Frankrike. omkring examina-De 900av
törerna och supervisorss.k. är50 underställda
ministeriet ioch regionalaplacerade den förvalt-

någotningen inom Frankrikes departement.90av
Examinatörerna utbildas i särskild nationellen
trafiksäkerhetsskola vilkenför trafiksäkerhetsav-
delningen Vissa examinatörer särskildmedansvarar.
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också trafiksko-inspekterar de franskautbildning
beslutasAvgifterna för förarprovenlorna. av rege-

ringen.

privatägdaexaminationenBelgien 10utförsI av
besiktningar fordonutför ävenbolag. Bolagen av

paraplyorganisation benämndioch är samlade en
organismes de Controle Auto-desGroupementGOCA

till-samordning ochmobile bl.a. medarbetarsom påuppgifter likasinautförbolagenattsyn av
får utbildning anordnasExaminatörernasätt. somen

lämnasförarprovförrättaGodkännande attGOCA.av cirkafinnsTransportministeriet. För närvarandeav
Examinatör-bolagen.examinatörer anställda200 av

tillåtna trafikskoleut-bedrivainte attärerna
bilning.

beslutasföreskrifter för förarprovenbehövsDe som
Ministeriet fastställerTransportministeriet.av

tillsynutföravgifterna förarproven ochäven för
trafikskolorna.av

i CentralHolland BureauFörarproven utförs CBRav
stif-Rijvaardigheidsbewijzen. är formCBR aven

ställningsjälvständig undertelse med mycketen
Stiftelseninrikesministeriet. ledstransport- och

ministerietordförande utsesstyrelse avvarsav en fristående frånövriga är staten.ledamötermedan
spridda medcirka stationer över landetharCBR 60

också för-utbildasförarprövare. CBRDe650 av som
till förrätta förarprov.ordnar dem att

inrikesministeriet de för-beslutarochTransport-
vissafattningar kanförarproven.styr CBR gesom

På förslag CBRnärmare bestämmelser avproven.om
avgiften för förarproven.ministerietbeslutar om

ministeriet.trafikskolorna utförsInspektion avav
respektiveBchveiz anställdaär förarprövarnaI av

så kontrol-förarprovförrättakanton. Förutom att
i huvudsak tek-därförfordon. harlerar de De en

nisk För kanto-utbildning centralt.anordnassom
föreningfinns centralvägtrafikkontor ennernas

Avgifterna förförarproven.utformar provensom
sig.varje förfastställs kantonav

Österrike varjei förbunds-myndigheternaI svarar
Förar-för förarproven.totalt styckenland 9 -- skalloffentligt anställda ochprövarna är vara

ingenjörer. därut-antingen jurister harDeeller
får varjei landutbildningsärskild deöver somen

på år i deförordnas fem taget. Ingenoch de av
på heltid.sysslacirka förarprövarna dennahar700

föreskrifter förarproven.Trafikministeriet omger
finansministeriernaAvgiften trafik- ochbestäms av

tillsammans.

iförarproven Portu-huvudsakliga föransvaretDet
på trafiksäkerhetsavdelningen inomgal ankommer

kommunikationsministeriet. Avdel-Transport- och
både för-ningen föreskrifter utförochbeslutar

påexaminatörercirka anställdamed 130arproven
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omkring stationer. får80 Examinatörerna utbildenning månadertolv och utformassom varar som avtrafiksäkerhetsavdelningen.

Sedan ocksåfinns1991 det möjlighetsommaren för
privata organisationer att utföra förarprov. Kraven
är bl.a. inteatt de skall tillha syfte att gevinst fristående.och att de är Enligt underhands-
uppgift är det främsta låtasyftet med att andra än
trafiksäkerhetsavdelningen examinera minskaatt

påtrycket statligaden förarprövarverksamheten somlångahar väntetider. tvåHittills har organisatio-
fått tillstånd vilkenendastner de förbundmen en,
organiserar trafikskolorna står driversom bakom,

verksamhet med omkring examinatörer. privata10 De
fårexaminatörerna utbildning godkännsegen men avtrafiksäkerhetsavdelningen också tillsynharsom

över verksamheten.

Europeiska5.3 De gemenskaperna EG

Inom de ministerrådetsersätterEG direktiv 91439-
EEG direktiv frånett körkort Direktivet1980.om
är iett led genomförandet EGsav gemensamma
transportpolitik såväloch syftar till förbätt-att

trafiksäkerheten till öka rörlighetenra attsom
för bosätter sig ipersoner medlems-som en annan
stat än i vilkenden tagitde har sitt körkort. De
nationella körkorten skall därför utformadevaraenligt enhetlig EG-modell och de skallen erkännas
ömsesidigt medlemsstaterna utan behövaattav bytas
ut. Normerna för förarprov och för utfärdande avocksåkörkort skall harmoniseras länderna emellan.

körkortsdirektivetI regleras körkortshandlingens
innehåll,utseende och olikade fordonskategorier

körkortet behörighet förasom att rättensamtger
att byta ut körkortet. Vidare föreskrivs vissa
förutsättningar för utfärdande körkort bl.a.avåldersgränser för olikade kategorierna körkort.av

artikel i direktivetAv följer får7 körkortatt
utfärdas tillendast den ihar godkänts ettsom
körprov teoriprovoch ett samt uppfyller de medcin-
ska krav ställs i direktivet. försom Kravenupp

i bilagahar till direktivet definierats2proven
iatt det detalj vilkagenom slags kunskaper,anges

färdigheter och beteenden krävs för att förasom
motordrivna fordon.

bilaganI vidare vissa övergripande regler förges
bedömningen körprovet. samband därmedI uttalasav

förarprövareatt skall utbildningha den ärsomnödvändig för korrektatt kunna bedöma körkortssö-
förmågakandens att köra säkert. Förarprövarnas

arbete skall kontrolleras och övervakas ettav
är godkänt medlemsstaten,organ, försom attav

säkerställa korrekt likartad bedömningochen avifel enlighet med de ifastställtsnormer sombilagan. Därutöver minsta sträcka tidoch föranges
körprovet aldrig mindre än minuter för25 katego--rierna och respektiveA, B minuterBE för övriga45
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påkategorier trafikmiljö trafik-samt krav och-förhållanden.

EG-länderna juliskall den ändratsenast ha1 1994
sina sånationella författningar direktivetatt kan
följas julisenast den 1 1996.

ingårdirektiv inteDetta iännu EES-avtalet.
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övaxvxcnunzns .
Mitt uppdrag någonnågraär finnaatt iställetsomför VV skall förarprövare. harJag funnitvara an-ledning att överväga lösning tvåi delar.en Den

delen tänkbara utövareena förarprö-som avser avvarverksamheten i framtiden är kopplad till ut-
bildningen. erhållasättet att förarbehörighet

att först utbilda sig privatgenom eller i trafik-
skola för att därefter avlägga hos ärVV ettprov
system för utbildning och inte längreprov somförekommer mångainom utbildningsområden. Mitt upp-drag omfattar även ställningstagandeett frå-till

utbildaren skall rättgan examinera.om attges I
de flesta utbildningssituationerandra är det ut-
bildaren examinerar sin elev. Kommitténsom Körkort

frågan2000 behandlade förarutbildning ochom omi sitt betänkandeprov SOU 199139 säkrare för-
återkommaJag att tillare. detta längreavser

sådanfram. En lösning kan inte igångdock sättas
påannat än sikt ioch intevart fall inom den

korta tid riksdagen önskar att flyttningsom en avförarprövarverksamheten från börVV ske. Jag har
därför även arbetat med andra innebärdelen somatt förarprövarverksamheten relativt snart kan

frånflyttas VV, dvs. lösning med handhavareen enhelt kan övertasom VVs beträffande för-ansvar
arprövandet. Denna del skall utgöra basen i den
framtida förarprövarverksamheten. Utformningen avdenna organisation bör i innehålladock sig incita-

igångsättandetment för samordning utbild-av en avning och prov.
bådaI fallen finns vissadet frågorgrundläggande

bör närmare såsombelysassom förarprovets be--fråntydelse trafiksäkerhetssynpunkt, verksamhetens
omfattning, myndighetsutövningen, förarprövarnas
arbetsmiljö innan ett slutligt ställningstagande-igörs organisationsfrågan.

Förerprovets6.1 betydelse

Förarprovet har, jag det, huvudsakligtsom ser somsyfte bidraatt till trafiksäkerhetgoden genomatt kontrollera utbildningenatt bilförare haravuppnått nivågodtagbar och skiljaatten farligaut
förare. fårflestaDe körkort efter ellerett flera

varför uppgiften skiljaprov, att farligaut förarefår underordnad kunskapskontrollen,anses vara somhittills varit den väsentliga funktionen hos förar-
provet. Problemet med förarprovet är att det ärsvårt påatt sådantutforma ett sätt att det mäter
aspirantens trafiksäkerhet inteoch enbart kunska-

och manövreringsförmåga.per Alla själv-anpassarfallet sitt beteende i provsituationen till vad somförväntas vissamedan blir nervösa inteoch kan
visa sin förmåga.egentliga går inteDet heller attfrånbortse körkortets frånmycket viktiga roll
förvärvsynpunkt socialtoch sett.
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Ett förarprov i praktiken inte orimligakan utan
så,kostnader utformas fullständiga garantieratt

skapas för aspirantenatt samtligauppfyller de
KKL.krav i Någonoch heltäck-13 §§14som anges

såledesande kontroll intekan Därvidgöras. spelar
bl.a. tiden för genomförandet provet storav enÄvenroll. platsen för tidpunktenprovet och har
betydelse. är därförProvet för närvarande enstickprovskontroll aspirantens kunskaper. Deav
kursplaner frånutfärdats de kravsom anger som
trafiksäkerhetssynpunkt på aspirantenskall ställas
och utformningen provet för mini-uttryck deav ger
mikrav frågasamhället ställer i kunskapersom om

fåfärdigheter påoch för färdas iatt handegen
trafiken.

Beträffande teoriprovet visar gjorda undersökning-
ar någotinte finnsatt det klart samband mellan
resultatet vid förarprovet förarens olycksris-och
ker därefter. Beträffande körprovet trafiksä-och

fåkerheten finns undersökningar gjorda, vissamensåsomslutsatser dragitshar att längreett prov
eleven möjligheterfler att göra fel. Körpro-ger

pålitlighetvets provinstrument är beroendesom av
graden standardisering detaljerings-provet,av av
krav för bedömningen grundligoch utbildningen avprövarna.

Sammanfattningsvis följandekan gälla föransestrafiksäkerhetförarprov och möj-Förarprovets
lighet att verka olycksreducerande är beroende avbl.a. det är eller erfarna förare prö-om nya somvilka kunskaper färdigheteroch prövas,vas, som
hur omfattande prövningen är och hur strängt och
likartat Prövningresultatet bedöms. förareav nya
har större möjlighet att verka olycksreducerande än
förnyad prövning för förare. kombinationerfarna En

särskilt utvecklade läroböckerav och harprov enbättre verkan än enbart ärprovet. Det klart att
omfattande bedöms strängt likartatoch kanprov som
skilja bättre mellan säkra och osäkra förare än

påenkla inte bedöms likartatett sätt.prov Ensom
omfattande och sträng bedömningmer ökarprovetavockså sådantandelen underkända. Ett förfarande kan

godtas påär säker att onormalt olycksutsat-om man
förareta och bara verkligendessa skiljs iut

såprovet. inte riskerarOm sker att med ettmansådant sådanoch bedömning underkänna kva-prov en
lificerade förare.

kap.se 2.2

Närmare uppgifter varifrånundersökningarde dessa ochom,följande slutsatser förarprov åter-trafiksäkerhetoch är hämtadeom
inns i Trafikksikkerhetshåndbok. Oversikt virkningen, kostnaderoverQ offentlige ansvarsforhold trafikksikkerhetstiltak.for 84 Trans-
jortokonomiske institt, revidert utgave, Oslo sid.kap.1989, 5.5 359-
62

föregåendeSe fotnot
i



34

Det förda påvisar svårigheternaresonemanget attisolerat påse provet verksam faktor försom attenpåverka trafiksäkerheten. jag inledningsvissom
är det utbildningenangav är tänkbartett ochsomviktigt fåmedel för att säkrare förare, dvs. för-

påbeter sig trafiksäkertare som ett sätt. Ett
påverkaarbete med att förhållnings-beteenden och

långsiktigtsätt är dock och borde därför bedrivas
i ungdomsskolan. Examinationen aspiranternaavdå påkunde ske motsvarande sätt i övriga sko-somlan.

såledesDet är inte någrakopplade direkta trafik-
säkerhetseffekter frågantill vilken handharom somförarprövarverksamheten. Indirekt har handhavandet
dock effekt för trafiksäkerheten då påkvaliten
provet är beroende prövarens utbildning ochav
möjligheter till kompetensutveckling. Vidare har
handhavarens möjlighet att vidmedverka utvärdering
och utveckling vissprovet betydelse förav entrafiksäkerheten. Det bör därvid även beaktas den
styrande inverkan på utbildningen utformningensom

provet har. omständigheterav Dessa bör beaktas vid
övervägandena vilka skall handha förarprö-om som

ivandet framtiden.

Några6.2 andra omständigheter att beakta

omständighetEn att beakta är omfattningen verk-avsamheten året.och dess spridning över Förarprövar-
verksamheten präglas anhopning vid vissaav entidpunkter på året, månadernafrämst april-juni och
september-oktober. framtidaDen förarprövaren bör
därför ha möjligheten spridaatt åretöverprovenpå sådant sätt såatt topparna i stor utsträck-
ning möjligt undviks, ävensom kunna möta ökadmenefterfrågan på utan att alltför stora vänte-prov
tider uppkommer. påI löses hållVV detta flera med
hjälp bilinspektörerde besitterav förarprö-somocksåvarkompetens, militäraattmen förar-genom
prövare pensioneradeoch prövare anställs tillfäl-
ligt. Dessa såledesutnyttjasgrupper buf-som enfert i tider hög belastning. bör därförDetav
övervägas överflyttning trafikinspektörer-om en avbör samordnas med överflyttningna även bil-en avinspektörer med förarprövarkompetens. Förekomsten

andra arbetsuppgifter än förarprovav kan ut-somföras vid lägre belastning ocksåär väsentligt.

har tidigareJag redogjort för förarprövarnas er-betemiljö såsom den framställts vid undersökningen
Statshälsan. Därav framgickav att stor andelenansåg arbetsmiljön,att dvs. arbetsuppgifterna

innefattande kontakten med allmänheten, aspiranter-
och deras anhöriga påfrestande.socialtna var

Yrkesgruppen förarprövare är därför enligt min
slutsats mycket beroende erfarenhetsutbyte, ut-avbildning och fortbildning socialasamt kontakter
inom näraoch frånsamarbetegruppen och stöd ut-bildningsansvariga trafikansvarigaoch vid VV.
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myndighetsutövninginnebär att efter ettDet genom-
godkänna eller under-körkortsprov besluta attfört

myndighetsutövning ut-aspiranten.känna Med avses
enskilda bestämmaövning förbefogenhet att omav

förmån, disiplinärskyldighet, bestraff-rättighet,
förhå1lande.sådanjämförbartning eller annat

offentliga för-myndighetsutövning tillkommer den
tredje stycketvaltningen. stöd kap.Med 6 S11av

sådan förvaltningsuppgiftregeringsformen RF kan
tillmyndighetsutövning överlämnasinnefattarsom

förening,rättsubjekt bolag,vissa enskilda sam-- individenskildstiftelsefällighet, eller om-,således riksdagenärstöd lag. Detsker meddet av
riksdagen kanöverlämnadetbeslutar gemenomsom överlämnadetregeringen.tillbemyndigandetett

uppgiftbestämdviss närmare typskall avavse en
visstill mottagare.typ aven

framtida förarprövareMöjliga6.3

höj-bidra tillFör förarprovet skall kunnaatt en
således mintrafiksäkerhetenning är det upp-av

under-fattning fördel ochär provetdetatt omen
sammanhålls. perspektivfinns ivisningen dettaDet

möjlig-således anledning överväga andraattatt ge
utöva prövarverksamheten.het att

myndighetsutövning.Förarprövandet är att anse som
framgått jagdärför, vaderfordrasDet an-avsom

överlåta uppgiftentidigare, lagstöd förfört att
förvaltningsmyndighet.till änannan

inte i sin nuvarandeBemyndigandet i torde32 § KKL
myndig-överlämnadeförlydelse utrymme ett avge
tillförslaghetutövningen. lämnat ettharJag

överlämnadetändring för göralagrummet attav
myndig-regeringenmöjligt. Härigenom eller denges

möjlighetregeringen bestämmer att utsehet som
aktiebolagsformtrafikskola drivs it.ex. en som

vissa angivna rättkrav att be-uppfylleroch som
fråga inte att etti förarprov.sluta Jag anserom

sådant till enskildöverlämnade bör kunna ske en
person.
På lång min uppfattingenligt medgessikt bör det

innebärautvecklingsmöjligheter skulle kunnasom frånsåledesnågon jaginte här bortseratt en-- de kompe-skilda uppfyllerutesluts, sompersoner - frånpå möj-prövare,ställastenskrav kan ensom
sådan särskildligheten verksamhet efterhandhaatt

olikaprövning. finns för de be-kursplanerRedan
innehavarevilkahörigheterna krav ensomsom anger
krav ochförarbehörighet skall uppfylla. Dessaav

tillämpas ävenbedömningsnormer börde mensom
särskildautformning jämte kravdeprovets som

på rätt ochattställas denskall provagessom
kompetensnivåsåsom personalenskontrollera t.ex.

på stabi-exempelvisorganisationen, desskravoch
så önskarlitet, därvidbör utformas VV. Den somav

sid.proposition ff330Jfr. 197030
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kan därefter tillståndansöka att utöva förar-om
Ävenprövarverksamhet tillståndsgivningenhos VV.

påbör ankomma VV. Trots liggeratt det utom ramenför mina direktiv fåjag, för att helhet ianser enpå förarprövarverksamheten, organisa-synen denatt
tion skall ersätta förarprövareVVsom skallsom
kunna rätt tillståndsbeslutatt meddela utifrånges
de föreskrifter VV uppställer även attsom menhandha tillsynen dessa Tillståndetförarprövare.av

ibör princip bådeomfatta teoriprovet och körpro-
vet.

utveckling enligtEn jagvad liggeranfört docknulångtmycket i tiden, frågafram främst i över-omlämnadet frågakörprovet. I teoriprovet ärav om
det mindock uppfattning och den har bekräftats vid
mina sammanträffanden olikamed inomrepresentanter
verksamhetsområdet teoriprovetatt redan dessförin-

skulle kunna tas omhand ävennan andra änav enrenodlad föraprövarorganisation.

Tooriprovot6.3.1

Teoriprovet ingåför körkort bör naturligsom endel den teoretiska utbildningen påav det sätt somidag inomsker gymnasieskolans nuvarande förarut-
bildning. innebärDetta intedock att ochvar enkan tänkas teoriutbildningsom för körkort skallge

examinationsrätt. Teoriundervisningenges bör an-på sådantordnas sätt att den kan med prak-varvastiska övningar. Den uppfyller dessa krav börsomerhålla examinationsrätt.

Jag har därvid funnit anledning att närmare belysa
gymnasieskolan, trafikskolanKomvux, och AMU-grup-
pen.

6.3.1.1 Gymnasieskolan

läsåretFr.o.m. pågår199293 arbetet med ett suc-cessivt införande den gymnasieskolan.av Inomnya
denna är idet framtiden tänkt att det skall gesstörre möjligheter till kursutformning. Redan nufinns möjligheterstora till individuella lösning-

En kursutformad gymnasieskolaar. kommer att skapa
större flexibilitet möjlighetoch till skräddar-ge

utbildningar.sydda

Den gymnasieskolan innebärnya att statens ansvarför mål-skolan är och resultatorienterat. Detalj-
styrningen är borta och för utbildnings-ansvaret
verksamheten har flyttats över till nivålokal dvs.
till kommuner och skolor. målGrundläggande för

Övrigaskolan i lag. målgenerellt giltigaanges
riktlinjeroch i läroplanen programmålenochanges

för nationellade de nationelltsamtprogrammen,
fastställda kursplanerna. målenAtt de uppställda
uppnås kontrolleras att verksamheten utvärde-genom

Uppföljning och utvärdering båderas. skall ske
centralt och skolområdet.lokalt inom iEtt led
denna utvärdering är kommunens skolplaner och de
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Skolverketupprättar.skolornaarbetsplaner som
utvärderingen.nationellaför denansvarar

utgörasgymnasieskolan skallUtbildning inom av
specialutformadepå nationellautbildning program,

nationel-deindividuella Inomoch program.program fastställsolikafinnsla somgrenarprogrammen
nationellalokalt.nationellt Deeller programmen

framgår bilagorna och 4 B.A4och avgrenarna får fastställa lokalautbildningför gre-styrelsen
Särskilda före-inom nationellade programmen.nar utformning lokalariktlinjer förskrifter med av

sådanregeringen. Enmeddelas grenskall avgrenar regionaltsådant ellerlokalttillgodose ettskall
fastställdanationelltutbildningsbehov de gre-som

tillgodoser.intenarna
fastställsgymnasieskolanför rege-Läroplanen av

programmålen för vartfastställerringen, ävensom förKursplanennationelladeoch ett programmen.av
kärnämnenaförfastställsskilda ämnena rege-de av

detskolverketövriga ämnenringen föroch omav då faststäl-deoch kurserinte lokala grenaravser
utbildning i efterkommunenförstyrelsenls av regeringen.riktlinjer upprättadevissa av

bilaga Bgymnasieskolan se 4Timplanen för anger
undervisningstiden i respek-garanterademinstaden

innehål-treårsperioden. Timplanentive ämne under
individuellatid förkaraktärsämnen,kärnämnen,ler

specialarbete.tillägg samtval, lokala

vilka detämnendekaraktärsämnenMed genomavses
kärnäm-får sin karaktär. Mednationella programmet

ingår nationellai allaämnen pro-somnen avses
gram.

utbild-förstyrelseninrättaskanlokal kursEn av
i ellersådan kunskaper ettning. skallkursEn ge kunskapsområde ochbestämtinomämnen ettflera

tillgodosessådana intebehovmot genomsomsvara
lokalkursplan.fastställd Ennationellt grenen in-Ettnationelltinombeslutas ettkan program.

varje eller kursämnedividuellt val somavser
ipå nationellt hemkommunen.ettförekommer program

eller fleraetttillägget utgörslokalaDet av
kunskapsområde.inom bestämtämnen ett

förarutbildninggymnasieskolan förekommerdenI nya
för transport. Kurs-inom fordonsprogrammets gren

skolverk.Statensär utarbetadplanen av

beträffan-ordninggäller ävenSedan 1.1.1993 nyen
i detskolan;finansieringen verksamhetende nyaav

får samlatettutjämningsbidraget. Kommunen numera
olika verksamheter. Ingabidrag allaför kommunens

Utjäm-verksamhet.för skolansöronmärktamedel är
till kommunensmed hänsynningsbidraget beräknas

faktorervissa strukturellaochskattekraft som
påverka. fördel-beslutinte Allakankommunen om

såle-fattastill verksamhetskolansning medelav nivå.på kommunaldes
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påI synpunkter gymnasieskolan tooriprövaresom
frågahar iJag denna mottagit frånskrivelseen

Tannbergsskolan i Lycksele kommun. skrivelsenI
berörs körkortsutbildningen. Där anförs bl.a. att
teoriundervisningen skulle underlättas ut-av enpåspridning årett med kontrollredovisning isomÄvenandra ämnen. övningskörningen påskulle tjäna

år.att sträckas överut Utbildningenett bör kunna
erbjudas inom individuelladet valet. I Tannbergs-
skolan påeleverna fordons- och transporteknis-ges

pålinjenka industriellsamt teknisk linje full-
ständig körkortsutbildning. planerarMan iatt
framtiden samtliga elever möjlighetenge att ta
körkort inom individuelladet valet därvidoch även
sköta examinationen. Man hemställer bl.a. rättomexamineraatt under försöksperiod fåoch atten

idelta utvecklingsarbetet körkortsutbildningenavpå gymnasieskolan.

Även från ÖrebroHögskolan i och Tullängsskolan i
Örebro kommun har framförts att verksamhet med
körkortsutbildning i teori kommer iatt anordnas
gymnasieskolan. På mitt uppdrag har det utarbetats

påett exempel kursplan för trafikantutbild-en enning inom gymnasieskolan. återfinns iDen bilaga 5.
Tidigare fråganhar trafikantutbildning iom gym-nasieskolan behandlats t.ex. kommittén Körkortav

Enligt mina2000. direktiv jaghar endast att be-
akta vad Körkort 2000 anfört beträffande förarpro-

Jag har dock, tidigareven. redovisats, funnitsom
skäl att ta del Körkort hela2000 förslagav be-
träffande utbildning och prov.
Körkort 2000 fann förändringaratt förarutbild-avningen inom det gällande systemet knappastnu kannågra större trafiksäkerhetseffekterge och slöt
därav att ett större grepp behöver tas än ärsommöjligt i trafikskola. Kommittén fortsatte För-en
arutbildningen måste integreras i utbildnings-enmiljö inslagmed sådanfostran och där förav ut-
bildade lärare finns tillgå. ocksåatt börDen
omfatta väsentligt såutökad körträning vissaatt
för trafiksäkerheten avgörande funktioner hinner
stabiliseras hos den nyblivne föraren.

Körkort föreslog2000 därför trafikantutbildningeni gymnasieskolan och skäl bl.a. Gym-angav som
nasieskolan har flera unika förutsättningar för enbra trafikantutbildning. För bredare trafikant-en
kompetens, vilken förarkompetens är del,av enerbjuder skolan mycket perspektivrik pedago-en mergisk miljö trafikskolan.än Anknytningar kan göras
till samhällskunskap, ekologi miljö,och ekonomi,
geografi, dvs. ämnesstoff där är möjligtdet att

förståelseutveckla för samhällets behoven avtransporter och hur enskildesden transportvanor
påverkar de stora isammanhangen miljö,termer avsäkerhet, framkomlighet, ekonomi och utveckling.
också självaför bilförarrollen gymnasieskolanshar
inlärningsmiljö många fördelar. Där kan ske en
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infallsrik bearbetning ungdomarnas attityderav medrikare pedagogisk metodik än är möjlig i tra-somfikskolan. Attitydbearbetning kan framförallt gälla
ungdomarnas insikter i risker uppstårhur i vägtra-fikens variationsrikedom, människans begränsningar
att klara riskerna när uppståttde välav och män-
niskans läggning överskattaatt sin förmåga i det
avseendet.

Efter redovisning förslaget tillen denav nyagymnasieskolan är införandeundersom numera- -framhöll kommittén följande. Förutsättningarna,
idagredan finns införasom att trafikantutbildning

i gymnasieskolan, har ökat omläggninggenom avstatsbidragsystemet. Kommunerna kan anordna trafi-
kantutbildning på praktisktett och ekonomiskt sätt
med hänsyn till efterfråganlokal och lokala förut-
sättningarna t.ex. lärare kan trafik, för-som-äldrar och trafikskolor kan medverka etc.som Denfria resursanvändningen också kommunerna möj-gerlighet för sinaatt elevers räkning köpa utbildning
på sidanandra kommungränsen. ärDet möjligt attlåta trafikant- och förarutbildningen gradvis
utvecklas lokalt, i takt med vad kan överblick-somoch tillåter.as resurserna

Mot denna bakgrund Körkortfann 2000 att trafik-enantutbildning i gymnasieskolan råda påskulle botmånga bristerde vidlåderav den begränsadesom merutbildning är möjlig i trafikskolan.som
Enligt kommittén bör en gymnasial trafikant- ochförarutbildning huvudmål.ha tre Dels bör utbild-
ningen insiktskapa i och kunskap sambandenommellan samhällsutveckling och transporter och ompositiva och negativa effekter olika transport-avpåmedel människor, miljö och samhälle. Genom attknyta trafikantutbildningensamman med andra äm-
nesstoff sådankan utveckling främjas.en....Det trafikstoff integreras i andra ämnensom bör

såutformat framstårvara att det angeläget försomalla elever, oavsett de att skaffa bilför-om avserarkompetens inte.eller Utbildningen ocksåbör
utveckla ungdomarnas kunskaper riskerhurom upp-står i vägtrafiken och människans begränsningaromoch hennes benägenhet överskattaatt sin förmåga
att klara riskerna. Syftet är blivandeatt bilföra-

skall lära sigre att konsekvent tillämpa säker-
hetsmarginaler i sitt körsätt för inteatt ihamna
kritiska situationer. målövergripandeDessa bör
prioriteras framför formella kunskaper i trafikför-
fattningarna och körtekniska färdigheter. Vidare
bör den omständigheten utbildningen pågåratt under
hela åstadkommagymnasietiden ökad säkerhet ienobservationsrutiner informationsinhämtningoch hos
den föraren liksom förhåll-ettnya avspäntmerningssätt i trafiken omfattande körträ-genom meraning.

frågaI det praktiska anordnadet utbildningenom avanförde kommittén bl.a. Ett anordnaransvar kräver
utbildningsadminstrativa insatser. vanligaDen mest
lösningen blitorde studierektor,att eller en
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lärare får sammanhållandeskolan utser, detsom
ansvaret. ämneskompetens iDen trafikant- och-förarutbildningsfrågor erhål-erfordras, kansom- Årlas fortbildning. fanns gymnasie-1989genom 481

iskoleenheter de kommuner197 har gymnasie-som
skola. alla viljaOm kommuner införaskulle trafi-
kantutbildning vid skola kommun, skulle be-en per
hovet utbildningsadminstrativt inriktad fort-av en
bildning initialskedeti omfatta ett hundrapar
lärare. i sinbörDessa lokalttur för densvarafortbildning kommer behövas olikaatt för desom
lärare i trafikantutbildningen. Sko-som engageras

sålans lärare bör imedverka stor utsträck-egna
ning möjligt i trafikantutbildningen, särskiltsom
i attityd-de insiktsskapandeoch delarna. För den
trafikregelorienterade teorin direktmed syftemerapå bilförarkompetensen bör därutöver trafiklärare
från trafikskolor användas. Kostnaderna härför

påankommer få påbörjakommunen.... Eleven bör
årskursövningskörning i iefter kurs manövre-1 enring inledandeoch körning i fårtrafik. Därefter

Övningskörningeneleven börja övningköra privat.
så såbör omfattande variationsrikoch attvara

olikheter i trafikmiljö trafikförhållandenoch
påträffas och bör därför genomföras efter sär-enskild övningsplan. skolansI anordnaransvar bör
ingå stödjaatt föräldrar privataoch andra lärare

vägledningmed instruktioneroch övningskör-för
ning. Examinationen, antingen den sker fortlöpande
i undervisningen ieller slutfas, är ett natur-enligt inslag i skolans verksamhet. Därför bör sko-

liksomlan, för andra ämnen, rätt att förrättages
förarprov del anordnaransvaret trafi-försom av

såkantutbildningen. är iredan dag fallet med
skolans yrkesförarutbildning liksom mili-med den
tära fordonsförarutbildningen, där försvaret har

provförrättare. praktiskaAv skäl bör dockegna
examinationsrätten för skolans del gälla enbart
teoriprovet införasoch för enskildaden skolen-

såheten teoretisksnart förarutbildning etable-en
rats. Reglerna härför kan utformas ochTSV skol-avsamråd.iverket

Jag delar de synpunkter framförs Körkortsom av
beträffande2000 skälen för utbildning ien gym-nasieskolan, utbildningenhur bör utformas och att

Kommitténsäven examinationsrätten bör överlämnas.
slutsats, inledningsvisatt examinationenendast
för teoripriovet bör överlämnas, jagävenanser

lämplig påinledning införandetvara en tra-av enfikantutbildning i gymnasieskolan.

iRedan examinerardag gymnasieskolan ielever kör-
provet. inomDetta sker för yrkesutbild-denramen
ning skolan examinationsrättDen jagsom ger. nu
avhandlar behörigheten Dåfrämst dennaB.avser
behörighet påinte sätt direktär tillknutensamma

särskild fråganyrkesutbildning bör möjlig-en omheten avläggaatt inomkörprovet gymnasieskolans
även för behörigheter,andra enligt min tidi-ram

redovisade anståuppfattning, tillgare utvärde-
ringar den föreslagna ändringen kunnatav nu genom-föras.
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föreslagittidigare nämnts,Regeringen har, ensom årövningskörningsåldern till försänkning 16av
propositionen,behörigheten 199293161,B. I an-

möjlig-utökadeär skapatanken attbl.a. attgavs
förarutbildninggymnasieskolan förförheter att ge

inom skolornabehörigheten och attskolansB ram
möjligheter till förarut-frivilligtbör anordna

B-behörighet. ärbildning för Departementschefen
förårutbildning ipositiv till trafikant- ochen

gymnasieskolan, främsthan det som en upp-men ser
gift för kommunerna.

således införafinna för attgäller formerattDet
i gymnasie-till teoriutbildningmöjlighetdenna en

trafikantutbildningen därmed ut-ochskolan. Om en
ibildningen körkort skall kunnaför att ta ges

någonmåste igymnasieskolan de formerdet ske av
rådighet lokaläger över t.ex.kommunen som ensom

individuellainom tiden valetför detkurs bl.a.
inomtillägget lokallokala ellereller det en

således min uppfattningfinns enligtDetgren.
intresseradeärför deutrymme kommuner av ensom

sådanpåbörja inomutbildningteoriutbildning att
Sådana gymnasieutbildning-gymnasieskolan. delar av

lokala behov.är tänkta växa fram Somatt uren
framgått idagvissatidigare redanhar kommuner

Innehålletpåbörja sådanpå utbildning.planer att
hjälpi utbildningen bestämmas med bl.a.bör kunna

på tagitjag fram.kursplandet exempelav somen
ändringtill kap.har lämnat förslag 5Jag ett av

möjlighetengymnasieförordningen attvad11 5 avser
sådan individuelltutbildning val.anordna ettsom

gymnasieskolor,Enligt mening imin bör det de som
utbildning inom trans-fordonsprogrammetsredan ger

möjligt lokal kursutvecklaattportgren, envara
behörig-teoriprovmöjlighet föravläggamed att

besit-lärarehetena och Skolan har redanB.A som
visserligeni utbildning körkort,förter kunskaper

mångai grundläggandeför större fordon, av-men
utbildningsmålsnitt gäller.är det somsamma

sådant till-inte bordeharskolorDe programsom
trafikskolor kunna utformamed lokala ensammans

tillfälligti ämnelokal kurs detta och t.ex. an-
från trafikskolan.ställa lärare

iteoriprovetExaminationsrätten skall,för som
inom tillkomma läraren.ämnen skolan,andra

påsåledesjag positivt ochSammanfattningsvis ser
itrafikantutbildning,tillstyrker eller varten
teori-förarutbildninginledningsvis, förfall en

framgått minäri gymnasieskolan. detprovet som
finns föruppfattning det redan utrymmeatt en

frånsådan utbildning, Tannbergssko-varför begäran
intei försöksverksamhetlan Lycksele kommun om en
stårfrånnågot särskilt mig, detkräver utansvar

påbörja sådan utbildning.fritt självadem att en

fråganåterkommer ifinansieringtill kap. 8Jag om
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kommunala vuxenutbildningen6.3.1.2 Den Komvux

återfinnskap. skollagenI 11 19851100 bestäm-
framgårmelser DäravKomvux. bl.a. att kommu-om

kommuninvå-skall sträva erbjudaefter attnerna
sådan påbygg-gymnasial vuxenutbildning ochnarna

nadsutbildning efterfråganmot och be-som svarar
Påbyggnadsutbildningenhov. tillsyftar att gesådan utbildning nivåtillledervuxna en som en ny

inom deras tillyrken eller yrke.ett nytt Det
finns ingen absolut rätt för enskilde tillden
sådan utbildning. sinagör bedömning-Kommunen egnapå vad och hur vill Utbild-mycket satsa.ar man
ningen i iKomvux skall huvudsak avgiftsfrivara
för eleven.

påbyggnadsutbildningFör närvarande bedrivs i form
förarutbildning påinom iKomvux platser8 lan-av

det.

påsynpunkter teoriprövare0 Komvux som

är viktigKomvux vidskolform sidan gymnasie-en av
skolan. Förutsättningarna för teoriutbildning och
examination iär huvudsak desamma i gymnasie-som

tillgångskolan med tillbl.a. lärare med pedago-
gisk utbildning.

Trafikskolan6.3.1.3

tillsynsmyndighetärVV fårtrafikskolorför somdrivas tillståndendast Tillståndefter verket.avfår fysiskmeddelas juridiskeller be-person somdöms förutsättningarha driva påtrafikskolaatt
sådant påsätt kravet förarutbildningatt god blir
tillgodosett. Tillstånd återkallas.kan TSV numera

tillståndVV har utfärdat föreskrifter attom
driva trafikskola.

Vid trafikskola finnasskall trafikskolechefen som
för att verksamheten enligtsker gällandeansvarar

föreskrifter. Vidare minstskall utbildnings-en
finnasledare ansvarigär utbildningsarbe-försom

såtet. behövs tillOm med hänsyn verksamhetens
omfattning, skall även trafiklärare finnas vid
trafikskolan.

Frågor godkännande trafikskolechef, utbild-om som
ningsledare trafiklärareoch prövas Godkän-VV.avåterkallas.nandet kan

Trafikakolechef TSVFS 19863. Godkännande trafikskolechefsomskall meddelas den tillmed hänsyn lämplighet och duglighetallmänsom
bedöms åliggandenkunna fullgöra på sådande ankommer chef.somUtbildningalodare TSVFS För1989102. godkännande utbildnings-somledare krävs sökanden åratt fullgjort minst trafiklärare vid4 somtrafikskola, innehar samtliga erhållitkörkortsbehörigheter, godkänt
slutbetyg i samtliga iämnen högskolans 20-poängskurs utbildningför
till utbildningsledare bl.a. psykologi, pedagogik, samhälls- och
trafikutveckling, författningskunskap, lämpligbedömssamt med hänsyn
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i verksamhetuppgifter höstenEnligt fanns 1990
ochtrafiklärarkompetenscirka 760lärare med9001

cirkavilka 390utbildningsledarkompetens,med av
cirkatrafikskolechef. Därutöver fannsdessutom var

trafik-trafikskolechefer. Sammanlagt fanns 728340
skolechefer.

trafikskolor ifinns omkring verksamma 244750Det
privatägda och endastärkommuner. Huvudparten en

kooperativa. Cirka tra-procentliten är 20del av
ingår ii de kommunerfikskolorna är belägna 12 som

storstadsområdena. Omkring är anslutnaprocent97
Trafikskolorsnågot Sverigestill branschorganenav

TrafikskolornasochRiksförbund STR procent93
kommunernaRiksförbund procent. 91TR I4 av

trafikskola.finns endast en
körkortsutbildningenvanligeninledstrafikskolan1

teoriavsnitt mellanomfattar 12- 18med ett som
undervisningstimmedubbeltimmar. Varje omfattar en

teoriutbildningen40-minuterslektion. förKostnaden
inräknat littera-uppgår till krmellan 200700 1- uppsättningvanligtvisSkolan hartur prov-enm.m.

teorifrågor på aspiranten prövarvilkapärmar med
gång.utbildningenskunskapsinhämtandesitt under
händerframkommit vid medkontakter STRvadAv som

teoriutbildningaspiranten genomfördet ofta att en
körutbild-vill medvid trafikskolan, avvaktamen

privat.övningsköratrafikskolanning i för att

på teoriprövareTrafikskolansynpunkter0 som

från mottagit skrivelse avseende ettharJag STR en
lösning förarpröv-partielltillförslag hur aven

teoripro-uppfattning ärningen attkan ske. STRs
beståndsdelingå inaturlig denskallvet som en

Förbundettrafikskolornateoriutbildning ger.som utbildningsmodellntilllämnat förslaghar ett en
enligtföljs, för-utbildningsplan denoch omsom

gedigen kunskapaspiranternabibringarbundet, en

Förförhållanden. Tratiklärare 1986103.till personliga TSVFSsina
erhållit islutbetygsökandengodkännande trafiklärare krävs attsom trafik-utbildninggymnasieskolans församtliga i kursbetygsämnen av

vidtrafiklärarepraktikfullgjort minstlärare, veckors20 som
år ansökningen, samttrafikskola, inom föreminst ettfem veckorvarav förhållandenpersonliga och vadsinalämplig tillbedöms hänsynmed

praktiktjänstgöringen.framkommit undersom

på dåvarande Pris- Konkurrens-ochUppgifterna Statensbygger
räkning trafikskolorna, sept 1990undersökning förverks KK 20005 av

in-följandeiindelad block medUtbildningsmodellen är tre
nehåll.

TeoriInformation, Teori Kunskapsprov A.Block 2,1; 1,
TeoriFordonslektion, Kunskapsprov B.TeoriBlock 4,2; 3,

Teori TeoriBlock Kunskapsprov C.3 5, 6,
Examinationsprov.

innehållsmässigt normala under-teoriavsnitten denolikaDe avser
ledning.medlemsorganisationernasvisningsplan upprättat förSTRsom
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inom det teoretiska området och bl.a. I ettuppgersådant system bör trafikskolan kunna bemyndigas attfå bedöma aspiranten kan godkännas.om bör iVV
detta system utöka sin tillsyn trafikskolornasavundervisning, kanske avgift.mot Bortfalleten avteoriprovet innebär inkomstbortfall.ett STR menarvidare att arbetsgrupp trafikskolornamellanen och

tillsättasbörVV för att utarbeta detaljerna.

har tidigareSTR hos regeringen begärt att trafik-
påskolorna försök och tillsyn fåunder skall svarasåvälför utbildning förare.examinationsom Iavmina kontakter med ochSTR harTR framkommit attintresset kvarstår iatt det första handmen avserteoriprovet.

Kommittén Körkort behandlade frågan2000 även omutbildning ioch trafikskolan. Körkortprov 2000
bl.a. Nuvarandeangav system med förarutbildning i

trafikskola är viktig och nödvändigen delsresursför den tänkta gymnasiala trafikantutbildningen,
dels för de gymnasieelever får sådaninte ochsomdels för elever slutat skolan.som
Enligt Körkort bör övningskörning,2000 inledssomi trafikskola där eleven och förälder eller motsva-

tillgodogörrande sig grundläggande teori och prak-tik, få frånäga ålder irum gymnasiesko-samma somlans trafikantutbildning. Vidare Körkort 2000angersådanbl.a. För övningskörning inleds förstsomårsvid ålder17,5 bör regler i dag gäl-samma somla. enlighetI övrigmed pedagogisk verksamhet bör
föransvaret kontrollen det teoretiska kunskaps-avinhämtandet finnas hos utbildaren och fortlöpande

integreras i den teoretiska och praktiska utbild-
ningen och fungera fortlöpande diagnostiksom en avelevernas kunskaper. Utbildningens inriktning ochinnehåll dåkan formas efter varje elevs individu-
ella behov. innebärDetta att gränserna mellan provoch utbildning suddas ut; blir ett medel förprovennåatt utbildningens mål, än kontroll.mera An-en
svaret för teoriprovet påbör därför sikt övergå
till utbildaren trafikskolan. Förutsättningen-härför kommer att för handen när högskoleut-varabildning för trafiklärare etablerats. framtidI enbör hela förfarandet såvälteori körprovsom- - -läggas hos utbildaren med tillsynsmyndig-TSV somhet.

instämmerJag i huvudsak i dessa synpunkter.

överflyttningEn teoriexaminationen underlättarav
den eftersträvade integreringen teori och prak-avfråntik, pedagogisksom synpunkt bedöms riktig ochpå vilken nuvarandede kursplanerna grundas.

trafikskolanI prövas vanligen aspiranten redan
under utbildningens gång i teorikunskaperna innan

genomgårhan provet hos VV. Detta medför visstett
dubbelarbete. Det har dock den fördelen riskenatt

29 ärendeSe x III 214490
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minskar. kör-i teoriprovet Enför underkännasatt
genomgårockså kör-innan aspirantenprövning görs

provet.

trafikskolor-tillsynenaktivt överutövandeEtt av uppstånågon förrisk inte skallkrävs för attna
tillräckliga kunskaperteorielevernaatt utan

möjlighetfinnasvid börgodkänns provet. Det en
elevenföreläggautför körprovet attför den som

visarteoriprov storakunskapernytt dennesom
finnsytterligare sanktion hotetbrister. Som om

möjligheten utföra ellerindragning provetattav tillståndetåterkalla bedrivamöjligheten attatt
trafikskoleverksamhet.

examinations-överlämnadebeakta är att ettAtt av
måstetrafikskola hateoriprovet tillrätten för en
redovi-avsnitttidigare 6.3istöd harlag. Jag

ändringtillförslag KKL.32 §sat ett av

överflyttninggrundläggande tanken medDen aven
ocksåutbildaren lärarentill ärteoriprovet att

till trafikskolanöverflyttningexaminera.skall En
enligtdärför,prövningsverksamheten förutsätterav

tillska-högskoleutbildningmin uppfattning, att en
fråga varit före-trafikläraren. harför Dennapas från Universi-mål många avgivna bl.a.för förslag

UHÄ i medsamarbete TSVHögskoleämbetetochtets-
sådan kommitår tidigareutbildningutan att1991,

stånd. erfarit Högskolantill Enligt jagvad avser
igångsätta högskoleutbild-i FalunBorlänge att en

våren villning Jagpoäng med start 1994.80om sådan utbildning hop-ochmittframföra stöd för en örebroi startaräven andra högskolor t.ex.attpas
sådan liggerförlängningen attutbildning. däravI

innebärtrafiklärarehögskoleutbildning för enen
framtidens förarprövare.ökad även förkompetens

örebroÖrebro ii TullängsskolanHögskolan och
till förarprövar-lämnat förslagkommun har ett en

iutbildningsledareutbildning legitimeradeför
föreslår trafikskolornatrafikskola. attMan ges en

fårinnebär rätt attauktorisation skolanattsom
utbildningsleda-förarprövningensjälv utföra genom

står tillsynen. Vägen motföroch att VV enren
utbildningsledareförarprövarlegitimation för en

på följandeenligt kunna utförslagskulle detta se
sätt

termin vidTrafiklärarutbildning omfattande en-gymnasieskola
års trafiklärareMinst yrkeserfarenhetfyra som- vid högskolan omfat-Utbildningsledarutbildning-

högskolepoängtande 20
år utbildningsledare kommerEfter antalett som- förarprövarutbildning omfat-möjligheten sökaatt

fast-ytterligare högskolepoäng eftertande 20 en
innehållande pedagogik, tra-bl.a.ställd kursplan

fikpsykologi m.m.

finns skälbakgrund detdenna attmotJag somanser
vissarelativt överväga attför snarttalar att ge
fårteoriprovet.utföra VVtrafikskolor rätt att

från kantrafikskolan pröva skolanansökanefter om
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besitta kvalitetden bör krävas enligtanses desomriktlinjer VV kommer att uppställa. dennaI delsom
bör även beaktas utvecklingsarbete pågårdet som
avseende utformningen teoriprovet. framtidenIav
skall hanterasprovet med datorstöd. börDetta gestörre möjligheter för trafikskoloralla att handha
examinationen teoriprovet.av

6.3.1.4 Anu-gruppen

iSom angetts kap. skall2.3.3 bolagi-AMU-gruppen
varvid examinationsrätten upphör.seras Om ett
inombolag AHU-gruppen bolagiseringenefter vill

driva trafikskoleverksamhet tillstånds-är denen
påpliktig sätt vanlig trafikskola.samma som en

AMU-gruppen har, redogjorts iför kap. 2.3.3,som
vissa uppgifter körkortsutfärdare i kristider.som

på0 synpunkter AKO-gruppen teoriprovaresom
Riksdagen har sitt beslut anledningmedgenom avden tidigare omnämnda propositionen AMU-gruppensombolagisering jämställt utbildningen vid AMU-gruppen

utbildningmed vid trafikskola. påMed tanke rege-ringens riksdagensoch nyligen gjorda ställnings-
frågatagande i examinationsrätt för AMU-gruppenom

föreligger inte för närvarande, även examina-omtionsförfarandet hos AMU-gruppen handlagts utan
egentliga någonanmärkningar, möjlighet låtaatt

åter fåbolagen examinationsrätt. AMU-gruppen skallsåledes påbehandlas sätt trafikskolasamma som enfrågaäven i rätten att examinera. är vik-Detom
tigt påatt de konkurrerar lika villkor. likhetI
med jag frågavad föreslagit i trafikskolor böromsåledes även till inomett bolag AMU-gruppen kunna
överlåtas att examinera den teoretiska delen avutbildningen.

På sätt trafikskolornamedsamma kräversom ett
överlämnade examinationrätten för teoriprovetav
till ett inombolag AMU-gruppen istöd lag.

särskildaDen uppgiften att utfärda körkortshand-
lingar i kristid bör överföras till den i fram-somtiden skall ersätta förarprövare.VV som

på6.3.2 Krav dende skall överta förarprövar-somfrånverksamheten VV

hittillsharJag i mina överväganden utgått från
teoriprovetatt till väsentlig idel framtidenen

kommer att handhas trafikskolorna gymnasie-ochav
övergångskolan. till sådantEn ett kansystem bara

på långske sikt. Vid sidan dessa utbildareavkommer därför även behov finnas förarprovattavkan någonnågraavläggas hos andra. Jag har därför
föreslåatt i stället för VV, med skynd-vem som,

samhet kan överta uppgift.denna organisa-Det nya



47

framtiden atttionen delför betydandekommer aven
i förarprövandet.utgöra basen

Såvitt och VVkommit till min kännedom har TSV
några egentligauppgiften med förarprov utanskött

förarprovanmärkningar. framtida handhavarenDen av
nuvarandeminst dende kravbör därför uppfylla som påställabörorganisationen kravuppfyller. De man

följandemin meningenligthandhavare ärnya
rikstäckande hand-ochOrganisationen skall1. vara

ävenkörkortsbehörigheter, deha för alla menprov
mitt uppdrag.övriga omfattas avprov som

likformigopartisk,skall kunna garantera2. Den en
besittaaspiranternabedömning samträttvisoch av

integritet.hög

aspirantentillgänglig förlättskall3. Den vara hållaspridning kortageografisk ochgoddvs. ha
väntetider.

trafiksäkerhetsef-minskainte provetsskall4. Den
lämpligafrån användafekt och denna synpunkt prov-

orter.

förarprö-sina för helakostnaderskall bära5. Den
frånsubventioner verk-varverksamheten utan annan

samhet.

kompetensutvecklingförskall utrymme6. Den avge
arbets-inte försämra prövarensförarprövaren och

miljö.

utvecklingi ettmotmedverkaskall kunna7. Den en
organisation.iävenmed prövaresystem annanen

utformningen före-imedverkaskall kunnaDen8. av
erfaren-skrifter förarprövarverksamhetenför genom

hetsåterföring till VV.

körkortsområdetpå kap. 5.3EG-direktivet se upp-
på utbildning för-vissa allmänna kravställer av
övervakning derasarprövaren, kontroll och avom

omfattning körprovet.tid Dessaarbete ochsamt av
idag.itillgodoses redanstortkrav

till-således liksom VV,krävs huvudmanDet som,en behörig-för allaförarprövarebehovetatt avser
både alltid täcktärteori- körprov,ochheter,

över hela landet.

fråga i föri stället VVförarprövareharJag om
polisen,funnit granska främstskäl närmareatt

funnitjagharDessutomlänsstyrelsen och ASB.
organisatorisk enhet.anledning överväga en ny

Polisen6.3.2.1

förvaltnings-Rikspolisstyrelsen är centralRPS
innebärpolisväsendet. bl.a. attmyndighet för Det

årliga polisverksamhetenbeslutstatsmakternas om
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skall förmedlas till regionalaRPS de och lokalaav
polismyndigheterna. RPS skall därefter följa uppbesluten redovisaoch tillresultatet regeringen.

befogenheterRPS att meddela föreskrifter för att
trafikövervakningenleda upphörde den oktober1

fårDäremot1984. sådanRPS meddela föreskrifter omutrustning används i polisverksamheten försom att
tillgodose behovet enhetlighet. övrigt ärIav

uppgifterRPSs begränsade till metodutveckling och
tillsyn över polisen. Tillsynen fullgörs genominspektionsverksamhet. Inom handläggsRPS flertalet
trafikfrågor polisbyrån. arbetsuppgiftEn storav

författningsfrågor.är deltarRPS mycket aktivt i
pågåendedet ständigt översynsarbetet inom trafik-

lagstiftningen teknikbyrånInom arbetarm.m. manmed utveckling och anskaffning utrustning. Po-avlishögskolan förmedlar grundutbildning genom cen-
tral kursverksamhet olika kompetens inomsom ger
trafikövervakningen.

Länsstyrelsen är länets högsta polisorgan. Dess
styrelse årbestämmer varje plan för regio-denen
nala verksamheten, vari dimensionering ochangesinriktning. regionala polisverksamhetenDen fick

juliden 1 enhetlig1992 ledningsstruktur.en I
varje län finns länspolismästare, är före-en somdragande i länsstyrelsen polisfrågorvad gäller ochpå länsstyrelsens vägnar utövar dess polisiära be-
fogenheter. Länspolismästaren är samtidigt chef för
den största polismyndigheten i länet. Vid läns-
polislismästarens myndighet finnasskallegen enenhetfunktion för regional trafikövervakning.
Polispersonalen vid dessa enheter bedriver i huvud-sådansak trafikövervakning för vilken det krävs
särskild utbildning och utrustning, t.ex. hastig-
hetsövervakning. nio tvåI landets finnslänav
enheter trafikövervakningför tvåioch län tre
enheter. finns iTotalt riket enheter regio-37 för

trafikövervakning.nal Antalet polismän arbetarsomregionalmed trafikövervakning uppgick till 1 252årst 1992.

Inom de lokala polismyndigheterne fullgör ordnings-
polisen trafikövervakning inom sinför yttreramentjänst, t.ex. beordras ordningspolisen att fullgöra
enbart trafikövervakning vid razziors.k. och ofta
i samarbete trafikpolisen.med I de flesta län sker

samplanering polisens regionalaen och lokalaavtrafikövervakningsinsatser. Planeringen leds avlänspolismästaren och iresulterar periodplaner för
trafikövervakningen i länet.

Trafikpolisen har nyligen föremålvarit för utred-
ning. sittI betänkande SOU Trafikpolisen199281
dubbelt bättre Trefikpolisutredninqen bl.a.angav
ett förslag till organisation för regio-denen ny
nala trafikpolisen. framgårförslagetAv bl.a. Det
skall tillskapas sammanhållen operativ ledningen

trafikpolisen i varje län direktav underställd
länspolismästaren. Organisationen skall ges enenhetlig benämning Trafikpolisen i -län och-omfatta i stort nuvarande trafikpoliserantalet i
länet ökadsamt organiserad medverkanen ord-av
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ningspolisen. samordning trafikövervakningenEn av
geografisköver länsgränserna genomförs med en

väghållningsregioner.indelning följer Vvzs Isom
årets justitieminis-budgetproposition behandlade

frågan remissreak-därvidtern och bl.a. attangav
påtionen trafikpolisenförslaget blandad.om var

ansåg låg inomFör länsstyrel-del hon att detegen
utgångspunkt iför medsens ansvar resurserna - inriktningregeringens riktlinjer bestämmaatt-Någonpolisarbetet. trafikpoli-särbehandlingav av

ansåg inte lämplig. Vidarehon hon attsen angav
påpolis olikautökatett samarbete mellan och VV

områden blir viktigt ochsamt med kommuner att myn-
digheterna själva finnabör för dettaformer sam-
arbete.

Vidare Trafikpolisutredningen bilin-föreslog att
fråntill polisenspektörerna skulle föras VV. Som

få normgivandeskäl bl.a. att tordeVVangavs upp-
på trafiksäkerhetsområdetgifter intedetoch att

bådelämpligt inom organisationär att ut-samma
förforma reglerna och kontrollen dessa. Iavsvara

budgetpropositionen hänvisas i tilldenna del den
trafiksäkerhetsproposition nyligen presente-som

riksdagen.rades för

ocksåTrafikpolisutredningen trafik-föreslog att
påövervakningsarbetet inriktas trafik-deskulle

svåramiljöer trafiksituationer risken föroch där
dåvid tidpunkterolyckor är störst och detde

råder itrafik. Justitieministernhög delade bud-
getpropositionen uppfattningen därut-den och angav

påöver övervakningen inriktasbl.a. böratt tra-
fikfarliga trafiksä-allvarligabeteenden och andra
kerhetsproblem.

på polisen förarprövare9 synpunkter som

slå migvill jag inte tänkt attJag genast fast att
övriga ordina-enskilde polismannen sinaden utöver

rie arbetsuppgifter även förarprövare.skall vara

övervägas är överVad däremot kan att flyttasom
polisorganisationen.förarprövarverksamheten till

finnspolisen överskäl för är helaEtt detta att
på många finns dessutomlandet och dessa orterav
provmiljö.lämpligen

polisenöverflyttning till ärskäl förEtt annat en
kompetensutveckling eftersträvas för för-den som

sådanVid överflyttning skulle detarprövarna. en
uppstå polisernaregionalakunna dekontakt mellan

trafikövervakning förarprövarna.för ochmed ansvar
återföringförutsättningar förDetta skapar aven

trafikmiljön till examinationsförfa-ivad skersom
utvecklasrandet, och prövaren. Provet kanprovet

sådana felaktigheterinrikning ochoch motges
misstag i trafiken.förekommerofta utesom

3° avsnittProp 199293l6l, 4.
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överflyttning till polisenEn medför även att de
på arbetssocialkrav miljö förarprövarverksam-som

heten tillgodoses.kräva kan Förarprövarnasynes
sammanhålls svårig-möjlighetenoch bearbeta deatt
håter uppkommer i dagliga bibe-det arbetetsom
h lls.

intentionerDe ett ökat polissamarbete mellanom
ioch aviseras budgetpropositionenVV iochsom

trafiksäkerhetspropositionen äventalar det för en
överflyttning till polisen.

Ytterligare skäl för överflyttningett skulleen
fråndet Trafikpolisut-framlagda förslagetvara

redningen bilinspektörernaatt skall överförasom
till polisen. trafiksäkerhetspropositionenI före-
slås fåregeringen bilinspektör-att skall bestämma

hemvist. fördel hemvistmedEn etternas gemensam
hos polisen är, nyttjande bilinspektöreratt det av

förarprövare idagsker beroende efter-som som avfrågan på bibehållas.förarprov, kan

förutsättning överföringEn för är dock atten
samtliga tillhör verksamheten försresurser som

fåröver till polisen. inte polisenDet belasta
ekonomiskt övertaatt förarprövarverksamheten. Vid
överväganden finansieringsformernabör beaktas av

polisenverksamheten Polisenhos och hos fi-VV.
nansieras över budgeten med anslag täcker desssom
kostnader medan förarprövarverksamheten hos ärVV

Ävenavgiftsfinansierad. bilinspektörernas verk-
finansierassamhet via avgifter. Vidare bör beaktas

sparmål pålagtsde polisorganisationen.som

Den främsta nackdelen till iatt ta hänsyn dessa
överväganden är förarprövandet inteatt är en na-turlig polisuppgift. utredningenUnder har fram-
kommit polisen principiellaatt skäl är emotav ensådanöverflyttning. går stick iEn stäv med kravet
på renodling polisens uppgifter. jagSomen av
inledningsvis inteangett är det min meningdock

ordinarieatt det polisarbetet inskränkasskall
till följd målsättningmindetta utan är attav getrafikinspektörerna organisatorisk hemvistett somockså frånskall ha fördelar prövarsynpunkt. Det

å sinkan sida medföra trafikinspektörernaatt blir
särskild yrkesgrupp inte integreras i denen som

poliskåren.ordinarie tidigareEffekterna deav
dåuppräknade fördelarna minska.skulle

Rekryteringen områdeärpersonal ett annat därav
särlösningar blikan Poliseraktuella. rekryteras
centralt utbildas vidoch polishögskolan. Inom VV
sker rekryteringen trafikinspektörer centraltav

för olikade regionernas räkning. Utbildningenmen
fråncentralt. fördel rekryteringssynpunktEnges

med överföring såpolismän,är att önskar,en som
anspråkikan tas förarprövare utbildningeftersom

och lämplighetsprövning. övriga rekryteringenDen
bör ske centralt. Utbildningen bör kunna läggas upppå ungefär sätt inom TSV.samma som
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lokalfrågan.praktiskt ärproblemEtt annat mer håll trångbodd.på mångaPolisen iär redan dag
kräver dels lokalerFörarprövarverksamheten hos VV

teoriprovettjänstemännen även lokaler förför men
Utredningenaspiranterna. harväntutrymmen församt

utifrånlokalfråganlåtit inventeringgöra aven
bil-bemanning i förarprövare ochdagens VV av påinspektörer storleken denantagandeettsamt om

invente-administrativa Resultatetpersonalen. av
Påframgår bilaga där förar-ringen de orter6.av tillfrågadeåterfinns svarade deprövare 27 av

på frågan möjliganejpolismyndigheterna de hadeom
överflyttningvid förarprövarnalokaler avev.en

visade lös-till polisen, tänkbaradock att9varav
ja.ningar i framtid svaradeoch Omfanns 11 enen

går minskarsamlokalisering inte genomföraatt
överflyttningen jagvärdet de fördelar med somav

återförandetpåtidigare nämligen kunska-pekat av
Äventrafikproblem. den arbets-aktuellaperna om

påverkas.sociala delen

Länsstyrelsen6.3.2.2

många uppgifter.olikaLänsstyrelsen kanhar De
huvudområden; förverkligahänföras till främst tre

påverksamhetsområdenmålnationella inom olika
nivå,regional länet förutveckla samt svara en

nivå.på regionaleffektiv statsförvaltning Den 1
juli innebärgenomfördes reform1991 som en meren

regional förvaltning länsstyrelsen.samordnad hos
iförsta syfte skapaReformen är steg attett en

effektivare statlig regional förvaltning.

bilregister- kör-Länsstyrelsen regionalär och
bil-kortsmyndighet ihandhar denna verksamhetDen

Vidareregistreringen körkortsadministrationen.och
ombudsfunktionen.handhar allmännalänsstyrelsen

myndighetLänsstyrelsen prövarär även den som
frågor körkortstillstånd. vissa fall lämnarIom

från ilänsstyrelsen körkortsför-undantag kraven
tillståndsgiva-fattningarna. är ävenLänsstyrelsen

yrkestrafiken. Organisationeninom dessare avm.m.
på varierar.olika länsstyrelserverksamheter I

finns förvaltningsenhetallmänregel dock somen
körkortsadministrationen.föransvarar

Körkortshandläggningen vid be-länsstyrelsen har
kommitteéri olika utredningar ochhandlats och

såsomiredovisats 199114betänkanden SOU Den
körkortsadministrationen,regionala bil- SOUoch

även 1991106Säkrare förare SOU199179 samt
trafiksäkerhetspro-införDomstolarna 2000-talet. I

någrapositionen föreslagits ochatthar bl.a. VV
får tilli lämna förslaglänsstyrelser uppdrag att

organise-framtida registerverksamheten börhur den
ras.

körkortshanteringenLänsstyrelsens kostnader för
överföring-via finansierastäcks anslag genomsom

registerhållningsavgifter.ar av
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påsynpunkter länsstyrelsen förarprövaresom
fördelEn innebärdet att knyta förarprövar-som

verksamheten till länsstyrelsen är främst att
organisationen tidigaresedan har erfarenhet avfrågorolika inom körkortshanteringen både vid-återkallelseutfärdandet, vid innehavs-och under
tiden körkortet ävenoch vad gällerav yrkes--trafiken.

Vidare såär länsstyrelsen spridd i landet att
påkravet spridning tillgänglighet fåroch ansestillgodosett. Dessutom är länsstyrelsen centralför-

valtning sådanförlagd till trafikmiljö att etten
fullgott kan avläggas. vissa länI har läns-prov
styrelsen lokalkontor i länetute där kan för-provrättas.

En fördel är att det, med anknytningannan tillenlänsstyrelsen, finns utrymme att beakta de arbets-
sociala krav förarprövarna behöver.som

Ett samarbete mellan och länsstyrelsenVV förelig-
då biståredan VV skall deger allmänna ombuden i

deras verksamhet. har ävenVV omfattande samarbete
med länsstyrelserna i bilregisterfrågor och kör-
kortsadministrativa frågor i egenskap centraltavbilregister och körkortsmyndighet.

Att beakta vid utformningen frånär även förslaget
domstolsutredningen att den allmänna ombudsfunktio-

skall upphöra. föreslåsställetnen I länsstyrelsen
bli den myndighet i första instans frå-prövarsom

körkortsåterkallelse.gor Förslagetom har remiss-
behandlats inomoch bereds justitiedepartementet

siktetmed inställt på utredningensatt förslag
skall genomföras. är inteDet dock vilkaklart
organisatoriska förändringar detta förslag kan

Ävenkomma att medföra. övriga förändringar med
anledning pågåendedet reformarbetet börav beak-
tas.

Formerna för finansieringen verksamheten vidav
länsstyrelsen finns redan. överföringEn för-avarprövarverksamheten till länsstyrelsen medför
ingen förändring därav.

Från synpunkt är länsstyrelsen inte lämpligen enefterträdare till Bilinspektörerna,VV. kansomutnyttjas buffert vid olika belastningar isom en
förarprövandet, ingethar samband med länsstyrel-

verksamhet.sens

Aktiebolaget6.3.2.3 Bilprovningsvensk ABB

bildadesASB och utför vissa1963 myndighetsupp-
gifter under monopol. Bolag tillägs 52 procentsomÖvrigastaten. aktieägare bilförsäkringsföre-av är
tag vissaoch trafik- och motorbranschensav organ-
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isationer. huvudsakliga uppgift idagASBs är
kontroll ifordon hall. omsättningBolagets förav

uppgick till1991 miljarddrygt över-1 kr och
skottet till cirka miljoner61 kr. Verksamheten
bedrivs enligt självkostnadsprincipen finasie-och

avgifter regeringen.bestämsras genom An-som av
talet anställda omkringär 2 st. Bolaget300 har

bilprovningsstationer176 i tio regioner. Cirka 97
procent kunderna högst tillhar km besikt-30av enningsstation. Föreskrivande myndigheter är bl.a.
Naturvårdsverket, RiksskatteverketVV och RSV.

är myndighetASB i meningsekretesslagens vad gäl-
ler fordonskontrollen.

Utredningen SOU i1992115 Kontroll konkurrens -avveckling påASBs monopol kontrollbesiktningav
föreslårfordon att marknaden öppnas förav konkur-

från fristående företag; ackrediterade tredje-rens
partsorgan. påföretagDe önskar sigetablerasom
marknaden skall vissauppfylla kompetens- och kva-
litetskrav och ackreditering SWEDACgenom av gestillträde till marknaden. Avsikten med förslaget är
således att kontrollen blifordon skall konkur-av

irensutsatt framtiden. iRedan möjligtdag är det
för fåverkstäder att utföra efterkontroll.

på0 synpunkter förarprövareABB som

ärDet främst tre omständigheter vid mina över-som
väganden talar för att kan lämpligASB attanses
handha förarprövarverksamheten;

regionalaDen täckningen, dvs. antalet mottag--
ningsorter och deras spridning i landet.

är vidASB olika föreskrivande myndigheter.van-
finns iDet dag stycken.9
koppling till påEn såtrafiksäkerheten sätt att- påtakan sigASB påverkaarbetet med att förarna.

Många någon gångförare åretkommer under till ASB
möjligheten påverkaoch förhållnings-att förarens

sätt till trafiken ökar därmed.

vidhar minaASB kontakter förarprövarverksam-omförespråkatheten lösning inom gymnasieskolanen
enligt tidigare utredningsförslag.

förespråkatBolaget har även ackrediteringsför-ett
sådantfarande. kravnivåI ett system skall upp-ställas ävenW, innebär byråk-det ökandeav om enrati med godkännande och kontroll, bolaget.menar

ackrediteringsmodellEn enligtskall, ASB, avsebolaget helhet inte enskildaoch stationer.som
Bolaget intekan acceptera modell ackredi-meden
tering dagens förarprövare placeringmed hosav
ASB. som angetts är har föreslagitsdet attovan

ordinarieASBs verksamhet inomskall ske ett ack-
rediteringssystem. bör därvidDet inoteras att det

Bilförsäkringsföretagen %, Riksförbund12 Motorbranschens 12 ,Kungliga Automobil Klubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund,
Motormännens Riksförbund, Svenska Busstrafikförbundet, Taxi-Svenska
förbundet åkeriförbundetoch Svenska % vardera.5
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fråga förarprövarverksamheten fråganblirom ettomseparat ackrediteringsförfarande och att bolagetsåledes kommer två sådanaatt omfattas förfaran-avbådaden. De arbetsuppgifterna ikan och för sig
utföras ochav en samma person.

förarprövarnaOm förs över till blirASB det, en-ligt bolaget, aktuellt integreraatt provverksam-
heten såmed verksamhet att t.ex.annan personalenbådeblir bil- och förarprövare inteoch renodlade
förarprövare. möjliggörDetta anpassing till deenvariationer efterfrågani på förarprov finnssomåret.över

En aspekt att beakta är vilkaäven principer sområder vid etableringarASBs mottagnings-av nya
orter. Därvid har uppgetts bl.a. förHan ett sam-hällsresonemang vid etablering stationer. Omav nya
ASBs merkostnader för öppnaatt station ärenlägre än vad kostnaden för kunden minskar skall enstation öppnas. konkurrenssituationI blir docken
ett rent företagsekonomiskt betraktelsesätt aktu-

gårellt. låtaDet inte bilprovarverksamhetenatt
subventionera förarprövarverksamheten eller tvärt
om.

Ett de krav jag uppställer förav framtidasom enförarprövare är möjligheten iatt medverka utveck-
lingen återföringverksamhetenav erfaren-genom avheter till för framtidaVV den provutformningen och
kursplansutvecklingen. sådanidagdeltar iASB
återföring vad tekniskaden sidan och före-avser
skrifter för fordonskontroll. Inför bolagets helt

situation på konkurrensutsattnya marknad haren
ifrågabolaget satt sin medverkan i detta arbete.Sådan erfarenhetsåterföring är viktig även för

förarprovsverksamheten.

ärASB verksam inom tekniskt fackområde.ett Bola-
idagget saknar beteendevetenskaplig kompetens.

Olycksorsaken är ofta kopplade till föraren änmer
till fordonet. sådanuppbyggnadEn kompetensav
behöver därför ske.

Ett skäl mot överlämnadeett förarprövaruppgif-av
tillten är förändringarnaASB de inom AsBs van-liga verksamhetsområde följer att marknadensom avinom fordonskontrollen har föreslagits bli öppnad

för konkurrens. Ett skäl fråntaanförts för attsom
AMU-gruppen examinationsrätten bolagiseringenvarjfr. avsnitt 2.3.3.

Vidare saknar bolaget i dag den kompetens för-somarprövandet erfordrar. sistnämndaDet kan dock
mötas att dagens förarprövaregenom flyttas över
till ASB.

innebärSammantaget dessa omständigheter jagatt
inte finner några rationella vinster i flyttaatt
över dagens förarprövare till ASB.

Ett överflyttande förarprövarverksamheten tillav
ASB erfordar dessutom lagstöd enligt kap.11 6 §
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tidigarenämntshartredje stycket RF. Jag som
ilagändring dettatillförslagettlämnat en

syfte.

organisation6.3.2.4 En ny

riksdagens begärantillgodose attsätt attEtt om
längreskall finnasinteförarprovsverksamheten

regionalaskilja den delinom ut Vvzsär attVV av
till-förarprovenorganisation med ocharbetarsom

förarprövarupp-organisation försärskildskapa en
giften.

på likartatförfarit ettharsammanhangandraI man
på järnvägsinspektio-därvidtänker bl.asätt. Jag
trafikpolitiskatillkom den1988. I pro-nen, sompositionen tillskapandet där-skäl försomangavs

på riktasprincipiella grunder kandetbl.a. attav
sintrafikföretag ärinvändningar att ettmot egen

säkerhetsmyndighet.

iorganiserad delJärnvägsinspektionen är ensom
till uppgift utgebl.a. attBanverket. harDen

på organisationpersonal,föreskrifter med krav
spårtra-tillstånd drivamaterial attprövam.m.,

spåranläggning tillsynfik, efter-utöva avm.m, spårtra-isäkerhetsnormerlevnaden fastställdaav
ochfik ombyggda fordonellergodkännasamt nya

godkännadeUtbildningenanläggningar. förare ochav
Inspektionenolika företagen.dessa sker deav av

utformningen och samtgodkänner kurser provav
tillsyn. Verksamheten skerkontrollerar somgenom

ligger hosarbetsgivaransvaretmyndighet medanegen
hållas litenOrganisationenBanverket. har kunnat

består i dist-och ochcentralt 26-27 personerav
finansier-rikten Verksamhetenenbart person.av en

öronmärkta medel.över anslag medBanverketsas

på förarprövaraorganisation0 synpunkter somnyen

genomgång visarän kandidater att dettänkbaraav
någoninte naturlig för Ettfinns ersättare VV.

alternativ därför föraövervägas är attbörsom
ändamålet tillskapaduppgifterna till för orga-en såorganisationennisation. kan utformasDen nya

överflyttningatt vidställasde skallkrav ensom
organisation förarprövarverksamhe-en avannan

tidigare kanenligt jag angett,harvad upp-ten,
fyllas.

följeruppgifterOrganisationen handha deskall som
organisation förarpro-regionala vadVVs avserav Även tillkommeruppgifter tra-övrigade somven. trafikskolornatillsynfikinspektörerna, t.ex. av

sådanorganisationen.till Enöverföras denkan nya
inomövrigaorganisation deäven handhakan proven

direktivmina omfat-yrkestrafiklagstiftningen som
tar.

Trafikpolitiken inför 90-talet19878850,Prop.
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För att göra det möjligt att använda buffertfunk-
tion bör övervägas även bilinspektörernaom skallöverföras till den organisationen.nya Jag är med-veten att komplikation därvidom en uppkommer.
Enligt förslag i den nyligen avlämnade trafiksäker-hetspropositionen skall regeringen bestämma ombilinspektörernas hemvist. tidigareAv avlämnade
förslag framgår bilinspektörernaatt är tänkta attingå del detsom en system för fordonskontrollav

skall tillämpas isom framtiden. Min tanke attöverföra bilinspektörerna till den organisa-nyationen innebär då ytterligareatt aktör förutomenpolisen, VV och tillkommerASB i denna verksamhet.
Ett alternativ till överföring bilinspektör-en avär att dessa kvarblirerna hos VV och att den nyaorganisationen träffar överenskommelse med VV omatt nyttja inspektörer med förarprövarkompetens itider hög belastning. sådanav En lösning förut-
sätter dock att hos bilinspektörernaVV vidmakthål-
ler förarprövarkompetensen och även utbildar nyabilinspektörer för dessa uppgifter. Det kan möjli-

tveksamt stågen villanses VVsom för denom kost-sådannad utbildningen medför. ärDet därför min
uppfattning bilinspektörernaatt bör överföras till
den organisationennya träffar överenskommelsersommed VV eller polisen vidsamarbete fordonskon-omsådantroller. En lösning följer väl regeringens
överväganden i trafiksäkerhetspropositionen attomVV skall kunna träffa överenskommelser med andra omatt ställa tekniker till polisens förfogande.

lösningEn med organisation ocksåären egen skon-
mot den personal,sam nyligen utsatts försom enomfattande påfrestandeoch förändring sinav ar-betsorganisation. Mina redovisade förslag iom enframtiden utbyggd förarprövarverksamhet får ansesmedföra att de förändringar skall göras inomsomkort inte blir alltför förhållandeomfattande i

till vad i ett längre perspektivsom skall förän-
dras.

Organisationen skall tillämpa de föreskrifter somVV utfärdar bör fristående förhållandeimen varatill VV vad de operativa uppgifterna.avser Detfinns dock inget hindrar påatt, sättsom samma somjärnvägsinspektionen, finnsdet ett isamarbete
exempelvis administrativa frågor. organisa-Den nyationen bör dock friståendehelt bådevara vad gäl-
ler sitt ansvarsområde och arbetsgivarrollen.

Den organisationennya kan formenges av en egenmyndighet eller aktiebolag.ett För myndighetsfor-
talar främstmen att förarprövarverksamheten menäven de andra uppgifterna jag att organi-som menarsationen skall handha tillsynt.ex. och kontroll avtrafikskolor frågorär innebär myndighetsutöv-somning, det mindresom brapassar att ett bolag hand-har. förhållandeDetta sammantaget med att markna-den för fårförarprov litenanses vara marknaden

Prop. 199293161 trafiksäkerheten på vägarnaom inför 2000-talet
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migjag förmedfört beslutat att denhar att nya
myndighet.organisationen skall vara en

Yrkoaproven6.4

framgått tidigare är endastdessaKap. 2Som prov
bådeteoretiska För närvarande handhas ut-prov.

branschorgani-bildning examination olikaoch av
sationer särskilt Godkännandenagodkännande.efter

tidsbegränsade.är

erfarit verksamheten medhar den nuvarandeJag att
utbildning inte är problem. Bl.aoch helt utanprov

gårmig köpa intygetthar det att det attsagts om
genomgången tillvilket liggergodkänd kurs sedan

tillståndsansökan länsstyrelsen.grund för hos

förde bestämmelser gälla dessakommer attI som
på iuppställtär ett krav att staten,prov numera

både utformningenforma förhar ettVV,av ansvar
utbildningen, förordningen 199318410 §av omse

vilotider färdskrivare,kör- föroch ochsamt an-
yrkestrafikförord-iordnadet 12 Sav prov, se a

ningen 19881503.

linje ligger till förgrundI med de uttalanden som
mitt tillämpandeföreskrivandeuppdrag att den och

hållas åtskilduppgiften beaktandebör samt med av
taxinäringendet översynsarbete bl.a.beträffande

pågår uppfattningminär attdet sammantagetsom
operativadet för och utfär-yrkesprovenansvaret

bevisdandet intyg böroch erfordrasdeav som
föreslårhandhas myndighet jag skalldenav nya som

inrättas. fortsättningeni utfärda deskall ävenVV
föreskrifter följer före-krävs. Härav deattsom
skrifter gäller inte längre förlängas.skallsom nu

förutsättning-Det skall inte i framtiden,dock om
någotfinns, utbildarenhindrar attarna vara som

får såirätt examinera sina elever. Detattges
åliggafall skallställa de kravattVV upp som

uppfyllas utbilda-i varje särskilt fall lämnaoch
examinationsrätten.ett godkännade förren
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röxauczw7 .
Utifrån de krav riksdagen angett ochsom vad rege-ringen upptagit i mina direktiv blir mina förslag
för att påbl.a. skilja VVs föreskrivande ochtillämpande roller i förarprövarverksamheten följ-
ande

Incitament1. tillskapasskall för gymnasieskolan
och Komvux att lokal inomkurs individu-t.ex.som
ellt val eller lokalt tillägg erbjuda trafikant-enutbildningförarutbildning, leder tillframsom ettteoriprov får tillgodoräknas vid körprovet.som

instämmerJag i de förslag tidigare lämnatssom
t.ex. Körkort 2000 trafikantutbildningav om eninom gymnasieskolans framgåttSom jagram. vadavtidigare framfört föreligger förutsättning-numerapåbörjaför sådanattarna utbildning.en

föreslårJag ingen förändring den nuvarandeavutbildningen examinationen.och

ändringEn kap5 gymnasieförordningen11 5av
1992394 krävs och ett förslag därtill har läm-
nats mig.av

låtitJag har utarbeta påett exempel kursplan för
utbildning inom gymnasieskolan.en inteDet är min

tanke med exemplet att kommuner och skolor skall
känna sig bundna innehåll.dess Tvärtom är minav
tanke endast att kursplanen skall ettses somhjälpmedel igångsättandetvid utbildningen. Enavdess fördelar är iav att den sin utformning an-sluter till målde framhållersom börman numerautbildningensvar och provets syfte, nämligen attkräva trafiksäkerhet före körteknik.

Finansiering dagens gymnasieskola har tidigareav
redovisats. Det är min upppfattning tillkomstenatt

trafikant- ochellerav förarutbildningen skallfinansieras inomhelt för de medelramen kommu-somenligt gällande bidragsregler erhåller.nen Elever-påskall sätt inomna densamma fordonstekniskasomutbildningen betala kostnaderna för körkortstill-
stånd och för körkortet.

tillskapas2. Det regler möjliggör teori-attsom
provot kan handhas även andra än gymnasiesko-av
lanKomvux.

ändringGenom tillskapas32en § KKL möjlighetav
tillatt andra än förvaltningsmyndigheter överlämna

förarprövandet. I ett första skede bör den möjlig-
heten utnyttjas endast för teoriprovet. Ett över-
lämnade körprovet bör enligt minav mening anstå.
VV bör utforma de regler gör möjligtdet attsomgodkänna andra teoriprovare, främst trafiksko-som
lor och bolag inom AMU-gruppen.
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från tillförarprövaruppgift flyttas VV3. Dagens
Ävensärskild myndighet. yrkosprovde som om-on

mina direktiv avläggas hos dennaskallfattas av
myndighet.

uppgifter imyndigheten för debörDen svaranya
idagförarprovsverksamheten handhas VVsavsom

iregionala utgöraskall basenverksamhet, dvs. den
främstframtidens ärförarprövarverksamhet. Det

tillsynsjälva ävenförarprovsverksamheten,förutom
in-uppföljningtrafikskolor halkbanor,och avav

intagningsprovterimistiskt trafiklärare,godkända
trafiklärarutbildningen,aspiranter till tra-för

trafik-fikregister, trafikskolor ochgodkänna nya
vidkörkortshantering förarprovenskolepersonal, av

militäramilitära vidareutbildningförband, av
tillremissvartrafikinspektörer, handikappärenden,

Försäkringskassan denLänsstyrelsen och som nya
myndigheten bör handha.

uppgifter förarprovengäller rörandeVad VVs som
i börBorlänge bl.a. ad-handhas huvudkontoretav

samordning,ministrativa rutiner, expertstöd, ut-
återkallelser olikabildning, förordnanden och av

tillstånd på myndigheten.kunna föras över den nya
tillämpningenarbetsuppgifter rörär allaDe avsom

Även teoretiskaföreskrifter. deVVs proven som
enligtolika gällandeavläggayrkesutövare har att

myndig-skötas denoch kommande regler bör nyaav
På så operativa verksamhetenheten. sätt denges

smidigrationelltillsyn ochvad gäller ochprov en
lösning.

fråga således trafik-främstberörsI personalom
inspektörerna administrativa stödoch det som er-

Frågan hemvistbilinspektörernas skallfordras. om
avgivnaenligt regeringens nyligen förslag överläm-

bedömning. mintill regeringens är uppfatt-Detnas
tillning bilinspektörerna överföras denböratt av

tillmig myndigheten. Skälenföreslagna detta fram-
går jag tidigare anfört.vadav

myndigheten utbilda och godkänna deskallDen nya
Innehållet i utbildningenförarprövarna. ochegna

föreskrifter.iikraven skallprovet VVsanges
på olika organisato-regionerförekommerdagI VVs

frågariska lösningar i de verksamheter somom
frånövertagits regionerVissa flera be-harTSV.

slutsnivåer regionchefen förarprövarna,ochmellan
nivåer.medan andra begränsat antalethar Den nya

beståorganisationen del,centralskall menav en
organisationen.sin i regionalaha tyngpunkt den

beslutsnivåermångaOrganisationen inte krävatorde
påuppgifterFördelningengörasutan kan enkel. av

regionerna iförvaltningen bör skeden centrala och
organisationenligt de för-huvudsak meddagenssom

följdnödvändiga tilländringar blir utbryt-avsom
utgår från iningen. dagpersonalatt denJag som

mittarbetsuppgifter, berörsomfattas de avsomav
till nyligen genomfördaförslag, med hänsyn den

organisationsförändringen föras överkommer att
till myndigheten.den nya
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frånavgifterfinansieras medVerksamheten kan
olikaaspiranterna. Därvid att deskall beaktas

fårinte subventionera varandra, utan attproven
förhål-iavgiften varje bestämmasför skallprov

till förorsakar.lande de kostnader provet Jag
återkommer frågan finansiering itill kap. 8.om

iSammanfattningsvis innebär mitt förslag denna del
myndighettrafikadministrativtillskapandet av en

utbildnings-operativa inomför de verksamheterna
Lösningen äroch förarprovsverksamheterna. resurs-

påsnål därför bygga att denbl.a. att den kan nya
sådanmyndigheten lokalerhyr nuvarande VV. Enav

erfarenhetsåterföringenocksålösning underlättar
operativa före-och denoch kontakten mellan den

Någotorganisationen.skrivande utvecklandeoch
förhållande tillpersonaltillskott i personalden

i börär verksamhetenför närvarande sysselsattsom
beräkningar inteenligt mina översiktliga heller

Lösningen vidareär snabb och enkel attbehövas.
sammanhållsHärigenom verksamheten ochgenomföra.

dendet bör upplevas det mest skonsamma avsom
från till denskall överföraspersonal VV nyasom

myndigheten

fårövriga förarprövareBeträffande övervägda4.
jag hänvisa till jag vid mina övervägan-vad anfört

myndighetden för och bolag.resp.
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0. KOSTNADEROCH FINANSIERING

för förarproven0.1 Kostnader

i bedrivsKostnader för verksamheten den dagsom
framgår två kostnadsslagkap. är främstDet3.av

dominerar, nämligen och 10-personalkostnadersom
kalkostnader.

Gymnasieskolan8.1.1

gjorde vissa beräkningarKörkort kostna-2000 av
innehållandetrafikantutbildning ävenderna för en

Kommittén därvidi gymnasieskolan. fann attprovet
gymnasieskolanmerkostnaden för hela kunde uppskat-

årligentill miljoner utövertas kr14,8 en en-
gångsinsats på miljoner fortbild-kr avseende1,2
ning ansvarigutbildningsadministrativt lärare-av Årligen uppgåstudierektor. denna kostnadskulle

årligatill miljoner Vidare tillkom kost-kr.0,3
fortbildningplaneringuppföljningnader för bl.a.

inom enskilda gymnasieskolan, förden kostnader
trafiklärare bilförarteorin inom individ-för det

tillvalet.uella

ansågVissa remissinstanser kommittén beräknatatt
lågttill sittkostnaderna för belopp.ett I

remisssvar i Halmstadskolstyrelsent.ex.uppgav utifrånkommun kostnaderna borde beräknas 80att en
procentig procentiganslutning inteoch 30en som

utgått från.Körkort förKostnaderna lärare,2000
administration undervisningmaterial där-och borde

till cirka miljonerför beräknas mellan 0,9 1,4-krår gymnasieenheter.för kommunens tre

myndighet8.1.2 En ny

anpassningenär beroendeKostnaden för personal av
till omfattningen dagensprovverksamheten. Inomav
organisation anpassning verksamheten medsker en av

pålåg efterfrågan bil-hög attgenomresp. prov
inspektörerna fungerar buffert.som en

mitt myndighetförslag personal-I kommerom nyen
Lösningenibehovet huvudsak dagens.att motsvara

bilinspektörernabuffertproblemet sker attav genom
intetill myndigheten. därföröverförs förutserJag

någon ökning Till den delpersonalkostnaderna.av
bilinspektörerna tekniskutför verksamhet betalas
den VV.av

tillskapandet myndighet följer behovMed av en ny
samlokalise-lokaler. Förarprövarverksamheten ärav

organisation.övriga regionalarad med denAvVVs
utredning samlokalisering polisenmöjlig medom en

framgårlåtit jagFörarprövare göra att2000som
påantagit trafik- bilinspektörerförutom ochatt

adminstrativamottagningsort tillkommer 1-2resp.
åttjänster. tjänstemännenFörutom erfor-lokaler

teoriprov cirkafördras lokaler personer samt20
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väntrum och vissa övriga utrymmen. Lokalbehovet kan
lämpligen lösas myndighetetenatt hyr ochgenom ut-
nyttjar de lokaler finns hos VV.som

denI allt större utsträckning teoriprovetsomkommer att handhas andra kommer behovetav avprovlokaler minska.att

8.2 förKostnader yrkesproven.

Mitt förslag i innebärdenna del att den nya myn-digheten tar hand provverksamheten och före-om att
skriftsverksamheten ligger påkvar OmfattningenVV.

den hittillsvarandeav provverksamheten cirkaär
år. övertagandet2 700 prov dennaper verksamhetavmöjligenkan innebära visstatt ett nytillskott avpersonal kan behöva göras.

Provet kan även den myndigheten förom nya ansvarardet i framtiden påavläggas sätt dvs.samma som nu,i samband utbildningen. sådantmed I fall tillkom-
kostnader för denmer personal till ut-som reserbildningsorten för att övervaka Någraprovet. yt-

terligare lokalkostnader uppkommer därvid inte.
Provet kan även avläggas i myndighetens lokaler.

Omfattningen de för taxi-,av lastbils-nya proven,
och bussförare, är inte kända.

Finansiering8.3 samtligaav prov.
Enligt direktiven jag föreslåskall hur de förslagjag lämnar skall finansieras.

8.3.1 Gymnasieskolan m.m.

Verksamheten inom gymnasieskolan finansieras med
medel det s.k. utjämningsbidragetur se kap. 6.jag tidigaresom redovisat är mindet uppfattning
att utrymme för finansiering finns inom den normalafinansieringen gymnasieskolan. Beslutar sigav kom-sig för att fårmunen anordna utbildningen den an-vända de vanliga formerna för finansiering.

För eleven skall enligt 5 kap. 21 skollagenS
19851100 undervisningen kostnadsfri förutomvaravad betecknas obetydligasom kostnader.som dagIbetalar påeleven fordonslinjenprogram avgiften
för körkortstillståndet och för körkortet tillsam-

cirka 30O kr.mans börDet även inomeleverna tra-fikant-förarutbildningen göra. Körprovet liksom
den praktiska utbildningen får bekostas eleven.av
Utbildningen i trafikskola är avgiftsfinansierad.

teoriprovetOm förs över till trafikskolan uppgerSTR teoriutbildningenatt generellt kan komma attökas med 2 lektionstimmar,3 att kostnadernamenför dessa ytterligare timmar inte kommer höjaattpåpriset teoriutbildningen för aspiranten.
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Även inom finansieras verksamheten medAHU-gruppen
avgifter.

myndigheten8.3.2 Den nya

finansieras förarprovsverksamhet meddag VVsI
frånfrån fordonsägarna.avgifter aspiranterna och

i iFörarprovsavgiften första hand sambandbetalas
körkortstillståndet beviljas innebärochmed att

förskottsinbetalningtidigare angetts somsom en
medför efter-avräknas när avlagts. Dettaprovet en

ocksåintäkternasläpning. är beroendeStorleken av
Budgetåretefterfrågan på uppgick199192av prov.

körkortsbehörig-tillskottet till cirka 100121 nya
heter.

framgårredovisningen i verksam-kap. attAv 3.1.3
frånhetsområdet cirka miljonerTrafikant erhöll 19

registerhållnings- avställningsavgifter. Dettaoch
avsågbidrag finansieringen verksamhetsom-helaav

rådet. till förarprövarverksamhetenenbartSer man
miljonerintäkter cirka för denkrden 79gav om

intäk-myndighetensperioden. Till denaktuella nya
fråninflyterintäkteräven läggaster skall de som

vissa arbetsuppgifter räk-utförs för andrassom
på bilinspektörernasning. därvidtänker främstJag

fårvilkai fördeltagande fordonskontroller, VV
stå vissadärkostnaden, även verksamhetmen annan
avgifter för förar-kan ut. Kostnaderna enbarttas

redovisas inte särskilt.provsverksamheten Kostna-
uppgårdistriktens tillderna för hela verksamhet

jämförelseomkring miljoner med detkr. En108
varjepersondagar används för verksamhetantal som

verksamhetsområdet Trafi-inom distrikten visar att
procentkant använder ungefär dessa76 av person-

Trafikantverksamhetenför kandagar. Kostnaderna
mått miljo-till cirkamed beräknasdetta 82grova

möjligheterHärvid även dekr. skall beaktasner
till organisationenrationaliseringar bl.a.som av

myndigheten myndighetenmedför.den Den nyanya
anspråk någonsålunda iintekommer behövaatt ta

registerhållnings- avställningsavgifter-del ochav
bidrar finansieraridag till denna verk-avna som

myndig-blir minsamheten. slutsats attSammantaget
sinai bärahetens verksamhet denna del kan egna

kostnader.

finansieras övrigatidigare redovisats deSom pro-
frånavgiftermina direktiv omfattar medven som

påkalladNågonaspiranterna. ändring intedärav är

siffrancirka dvs. omfattarAntalet avlagda 173 000,prov var
både Godkännadefre-vid kuggades.de godkändes och deprovetsom som

cirkanytillskottomkring vilketkvensen ettprocent,70 omvar ger
förare.121 100

påfördelningen olika allaverksamheter fotnot 19. AvSe
åtgår tillpersondagar 2 217 3 000 3 924 9 141+ + gemensamma

ändamål. Trafikant utgöranvänder persondagar 76 procent03734 avsom
totala när de förantalet persondagar ..53 779 141 44 638,9

frånräknats.ändamål använda persondagarnagemensamma
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utan verksamheten skall naturligtvis bära sina
kostnader. Den skall dock inte subventioneras avförarproven eller själv subventionera dessa.
Mitt förslag innebär tillskapandet myndig-av en nyhet för de prövningsförfaranden omfattassom avmina direktiv. Myndigheten skall avgiftsfi-varanansierad ioch statsbudgeten redovisas under ett
s.k. 1 000-anslag. minaMed beräkningar bör avgif-
ten för hållasprovet kunna i stort oförändrad. In-betalningen avgifterna kan tillskeav den nya myn-digheten. Den del därav kostnaden försom avsertillverkningen körkortet kan myndighetenav över-
föra till VV.
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skanna YTTRANDE

Av sakkunnige Sten-Ove Sundström beträffande in-
rättandet myndighetav en ny

Utredningen föreslår att myndighet skapas fören ny
förarprövningen.

Jag iatt det dagens samhällsekonomianser inte är
rimligt eller nödvändigt att skapa myndigheten nypå trafikområdet. Nedläggningen Trafiksäkerhets-av
verketTSV tillsyftade att renodla och samordna
uppgifterna på trafiksäkerhetsområdet. återAtt
skapa myndighet för förarprövningsuppgifternaen ny

stämmer inte målsättningen.överens medm.m.

Jag att förarprövarna bilinspektörernaochanser
bör föras över inordnasoch i Bilprov-AB Svensk
ning, organisation.ASBs

I organisationASBs kan samordningsvinster och
serviceförbättringar göras företagets välgenominfrastruktur.utbyggda ASB har eller hyrdaegnapålokaler platser176 över hela landet. Företaget

bådehar administrativa och personella resurser somgoda förutsättningarger att sköta förarprövningen
på rationelltett och samhällsekonomisk sätt.

ASB är vid olika föreskrivande myndigheter.van ASBocksåhar bra koppling till trafiksäkerhetenen och
på såkan påverkaaktivtsätt attityder spridaoch

information. Nästan alla förare ikommer kontakt
någon gångmed år.ASB Därmed ökar möjlighetenpernåatt trafikanterna med aktuell trafiksäkerhetsin-

formation.

Hos blirASB det möjligt integreraatt provverksam-
såheten att t.ex. bådepersonalen kan användas sombil- och förarprovare. Därmed blir möjligtdet med

anpassning till de förändringaren sker översomåret antalet avlagdaav prov.
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Bilaga 1

Direktiven

överväga vilkauppdrag att bör utföra förar-som
prövning n.m.

Dir. 1992112

vidBeslut regeringssammanträde 1992-12-17

statsrådetKommunikationsdepartementet,Chefen för
Odell, anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild tillkallasatt utredareen
uppgiftmed vilkaatt överväga bör utföra för-som

arprövning m.m.

Bakgrund

anledningHed regeringens proposition 1992-av
riksdagen932 har beslutat bet. 199293TU4,

rskr. Trafiksäkerhetsverket19929358 att skall
utgången årläggas ned med 1992.av

Trafikutskottet uppgifterkonstaterar att de som
Vägverket enligt regeringens förslag skall överta

såvälär föreskrivande tillämpande karaktär.av som
Utskottet regeringens uppfattningdelar äratt det
väsentligt åtskillnadtydlig organisatoriskatt en
görs principielltmellan skilda uppgifter.dessa

enligtDetta talar mening förutskottets att för-
frånarprövningen flyttas Vägverket. dennaMot

bakgrund regeringenutskottet böratt över-anser
väga förarprövningenbör utföra och snarastvem som
för riksdagen redovisar till lösningförslagett avfrågan. Riksdagen enligthar beslutat utskottets
förslag.

fåFör behörighetatt föraatt motorfordon eller
terrängmotorfordon krävs godkäntett förarprov. Ett

bestårförarprov teoriprov praktisktett och ettav
körprov. Förarprovet i införskall avläggasdag
sådan tjänsteman Trafiksäkerhetsverkethos fr.o.m.
den januaril Vägverket förarprövare eller1993
sådan befattningshavare vid försvarsmakten harsom

sådanförordnats förrätta införatt förarprov eller
ilärare gymnasieskolan utbildning försom ger

fåravläggande gymnasieskolanförarprov. för-Iav
utbildningensaåprovet avläggas delprov undersom

9 9-
Sådant förordnande förrätta förarprov lämnasatt av
Trafiksäkerhetsverket januarifr.o.m. den 1 1993

frågaiVägverket tjänsteman hos verket ochom avÖverbefälhavaren frågani befattningshavare vidom
försvarsmakten.
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Enligt regeringsbeslut den december10 införs1992fr.o.m. januariden 1 1994 dessutom påkrav attförare i taxitrafik skall ha viss yrkeskunskapenutöver förarbehörigheten. villkorEtt fåför attföra fordon används i taxitrafiksom skall attvaraföraren blivit godkänd vid ett Vägverket anord-avskriftligtnat för taxiförare. Vägverketprov harbemyndigats att meddela föreskrifter det yrkes-omkunnande sådanakrävs försom prov.
Motsvarande påkrav yrkeskunnande för vissa förareanlitas försom eller godstransporterperson- finnsi den europeiska överenskommelsen arbetsförhål-omlanden för fordonsbesättningar vid internationella
vägtransporter AETR isamt förordningen EEG nr382085 den 20 decemberav 1985 harmoniseringomviss social lagstiftningav vägtransporter,omvilken ingår i EES-avtalet. Enligt förordningen
1975883 arbetsförhållanden vidom vissa interna-tionella vägtransporter är Trafiksäkerhetsverket
fr.o.m. januariden 1 1993 Vägverket föreskrivan-de myndighet för bl.a. yrkesutbildningen enligt
AETR. Förordningen EEG 382085 införlivasnr avsesmed svensk rätt förordninggenom kör-en ochomvilotider samt färdskrivare vid vägtransporter i
samband med att EES-avtalet träder i Ävenkraft. idetta fall har avsikten varit att lägga ansvaretför föreskrifter beträffande utbildningens innehåll
och provets påanordnande Vägverket.

påKrav visst yrkeskunnande är även förutsätt-enning för trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen
1988263 eller för tillstånd till uthyrningsrör-else enligt lagen 1979561 biluthyrning. Före-omskrifter det yrkeskunnandeom krävs enligtsomdessa lagar meddelas Trafiksäkerhetsverketav fr.-den januari1o.m. 1993 Vägverket. Avsikten haräven här varit att Vägverket skall anordna skrift-liga för utövareprov dessa verksamheter.av

Kommittén Körkort 2000 har i sitt betänkande SOU199139 Säkrare förare föreslagit att trafi-enkant- och förarutbildning införs i gymnasieskolan.Skolan bör härvid har anordnaransvaret för helheteni trafikantutbildningen. Eftersom examination ärett naturligt inslag i skolan Körkortanser 2000att gymnasieskolan bör rätt att förrättages dendel förarprovetav teorin,som avser delsom en avanordnaransvaret.

Körkort 2000 vidareanser att förarutbildning itrafikskola är viktig och nödvändigen förresursden gymnasiala trafikantutbildningen. Utredningen
attanser ansvaret för teoriprovet på sikt påochvissa villkor övergåbör till trafikskolan.

Uppdraget

För att följa riksdagens önskemål jag attanser ensärskild utredare bör tillkallas med uppgift attföreslå vilka i framtiden börsom utföra förarpro-för de olikaven körkortsbehörigheterna och hurövergången från dagens organisation till bören ny
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ärsammanhang bör övervägas detske. dettaI om
organisationen utnyttjasävenlämpligt att den nya

sådanavid skriftliga i yrkes-anordnadet provav
införasföreskrivs förkunnande eller avsessom

yrkesmässig trafik.

frågai kommitténs KörkortbörUtredaren 2000om
angåendeanförs för-förslag endast beakta vad som

Övriga kommittênsförslagdelar behand-arprov. av
ilas annat sammanhang.

föreslå fi-Utredaren skall hur verksamheten skall
olika lösningar.nansieras vid organisatoriska
också ställning tillUtredaren bör det ärta om

viss utbildninglämpligt att den anordnarsom en
möjlighetäven förrättaskall att prov.ges

utgångspunkt för är VägverketEn utredaren att
föreskrivandejanuarifr.o.m. börden 1 1993 vara

myndighet olika förarprövarverksamheterna.för de
vidare i tillämpligaVägverket utövaskall delar

tillsyn förarprövningsverksamheterna.över Det
påskall Vägverket utfärda de körkort,ankomma att

olikaförarlegitimationer föreskrivs i dem.m. som
författningarna. vidbör eventuella för-Utredaren

överföringslag till icke-statliga beaktaom organ
i EG-perspektiv.eventuella konsekvenser ett se

även kommittédirektiv till kommitté-dir. 198843
angåendesärskildaoch utredare beaktandeter av

i utredningsverksamheten.EG-aspekter

åtgärderekonomiskaDe konsekvenserna föreslagnaav
framgårskall Därvidbelysas. skall beaktas vad som

kommittédirektiv dir. till samtliga19845av
kommittéer särskilda utredningsför-och utredare om
slagens inriktning.

frågorUtredaren i sittbör även beaktaarbete om
regional Härvidbalans. skall beaktas vad fram-somgår direktiv dir. regionalpolitiska199250av om
konsekvenser.

Uppdraget redovisas aprilskall densenast 15 1993.

Övriga frågor

förhållandetEftersom uppdraget berör mellan staten
arbetsgivare statligtanställdaoch med regle-som

påbörjandevidlöner börrade utredaren arbetets
gångvidare informera berördaunder arbetetssamt

huvudorganisationer ioch förekommande fall annan
arbetstagarorganisation vilkenberörd central med

har eller brukar löner andrastaten ha avtal ochom
anställningsvillkor tillfällebereda demsamt att
framföra synpunkter.

Hemställan

hänvisning till jagHed vad anfört hemställernu
jag regeringen bemyndigar Kommunika-chefen föratt
tionsdepartementet



70

tillkallaatt särskild utredare omfattaden av-kommittéförordningen 1976119 med uppdrag att-överväga vilka bör utföra förarprövning försom
körkort prövningoch yrkeskunnande för yrkes-av
mässig trafik samt besluta sakkunniga, experter,om
sekreterare åtoch biträdeannat utredaren.

Vidare hemställer jag att kostnaderna skall belasta
sjätte huvudtitelns anslag UtredningarA 2. m.m.
Beslut

Regeringen sig tillansluter föredragandens över-
väganden bifalleroch hans hemställan.

Kommunikationsdepartementet
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Bilaga 2

Trafikgnspektörsutbildning.Kursplan poäng;O

KURSPLAN

TRAFIKINSPEKTÖRSUYBILDNING 10 poäng

Mål Syfteoch

Kursensmål deltagarnaefterår utbildningensjälvständigtska fungeraatt
traikinspektörer för förätta forarprov. Behörightenomfattarattsom

samtligabehörigheteri teoriprovet och körprovet begränsattill körkorts-
behörighetema Taxi.B och

Utbildningen syftar till systematiskt deltagarnakompetensochatt ge
yrkesskicklighet trafikinspektörer.som

Innehåll

Utbildningen indeladär i följande huvudavsnitt

Författningskunskap 3 p
Psykologi-trafikpsykologiHuman Factors 3 p
Pedagogik 3 p
Trañksåkerhetsproblem 1 p

Innehållet i delavsnittenkan beskrivasenligt följande

FÖRFATTNINGSKUNSKAP
Trañklagstiftning VTK, KKL, KKF, FK, BRM VMF-
Regler körkort TSV, FSom-

TRAFIKPSYKOLOGI TRAFIKPSYKOLOGIHUMAN FACTORS-
Utvecklingspsykologi-
Perceptionspedagogik-
Socialpsykologi-
Kognitiv psykologi-
Människansmöjligheter och begränsningar-

PEDAGOGIK
Pedagogik,allmännagrunder-
Vuxenpedagogik-
Systemtänkandei trafikutbildning-
Utbildningsmål-
Planering, genomförande,analysoch mätning kunskaperav-
Undervisarensroll i trafxksåkerhetsarbetet-
Normer attityderoch-

TRAFIKSÄKERHETSPROBLEM
Trafiksäkerhet, begrepp,forskning, åtgärderetc.-
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Bilaga4A

Timplan naxvcanrzüapzqaran

Skollagen Bilaga .

Minsta garanteradeundervisningstidi timmar 60 minuter förom gym-
nasieskolanstreåriga nationella lör ämnen totalt.v.11program

Nalun Övnga,.,m, L., ,program prvwgrllvi
Ämnen NalurvetcnTcknuk Hiram-milkHumamuiakSamhillaveicn

skaplig nkapliggrvn gren gren gren
Svcnaka 200 200 200 200 200 200 200
Engelska 150 190 150 150 ISI- 1111
Samhillskunskap 90 00 90 90 00 J00 90
Rciigionakunakap 30 30 30 -0 6x 60
Matematik 150 300240 300240 200 150 200
Nalurkunskap 30 30 30 100 100 100
[chou hiluoch 80 130 80 130 130 130
Eneliakverksamhet 30 30 30 30 30 30
Hiawria 80 BO 80 80 190 190
Filosofi 400 400 40
Paykologi 040 040 40
Geografi S0
Spdk2 190 190 190 190
Sprit3 01190 190
Latinmedallrninsprikkun- 240190akapapril4
Fördjupn.i humanioneller 60110aarnliillavelcnskap
Fysik 220 220
Kemi 180 NO
Biologi 110 50
Englishämnen 990
Ekonomiskaimnen 510320
Miljökunakap 060 060
Tekniskaämnen 60 270
Yrkealmnen 1370
Individuellaval 190 190 190 190 190
lAka1llil1iggimmaankm130 120 100 130 100 130 130pnlnikten
Summaundervisningstid2150 2150 2150 2150 2150 2150 2370
Specialarbm 30 30 30 30 30 30 30
Total 2180 2180 2180 2180 21110 2180 2400
Allamalivurcckinnebärvalmellanallamaiivinomgrenavprogram.
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Bilaga B4

på nationellaNationellt fastställda degrenar
programmen

Nationellt fastställdaNationella grenarprogram

fritids-ochBarn-
programmet

ByggnadsplåtByggprogrammet
anläggningochHus

Måleri
AutomationElprogrammet
Elektronik
Installation
EnergiEnergiprogrammet
Fartygsteknik
VVS

Estetiska pro-
och teatergrammet Dans

formgivningochKonst
Musik

Fordonsprogram-
Flygteknikmet
Karosseri
Fordonsteknik
Transport

Handels- och
administrations-
programmet
Hantverksprogram-
met
Hotell- och
restaurangprogram-

Hotellmet
Restaurang
storhushåll
IndustriIndustriprogrammet10.
Process
Textil och
konfektion
Trä

Livsmedelsprogram-ll.
konditoriBageri ochmet

charkuteriKött och
Informtion reklamMedieprogrammet och12.
Tryckmedier

Naturbruksprogram-13.
met
Naturvetenskaps-14.

Naturvetenskapligprogrammet
Teknisk

Omvårdnadsprogram-15.
Omvårdnadmet
Tandvård

Samhällsvetenskaps-16.
Ekonomiskprogrammet
Humanistisk
samhällsvetenskaplig
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Bilaga S.

påExempel kursplan för trafikutbildninqen i qvmnasie-skolan.

FÖRSLAG ÄMNETTILL PÅKURBPLAN I TRAPIKKUNSKAP
GYHNABIBBKOLAN

1.HÅL

målKursens är iatt påverkaförsta hand elevernasattityder så att de framtida trafikantersom kommer attbemöda sig ett trafiksäkert riskmedvetetom och be-teende iute trafiken. uppnåFör att detta behövs engedigen kunskap olika trafikregler,om vägmärken m.m.insatta i ett helhetsperspektiv.

Riskanalys olycksförebyggandeoch ett trafikbeteendemåste kontinuerligt prägla framställningen. delmålEttför kursens alla moment skall att elevernavara eftergenomgången utbildning skall ha insikt förståel-ochomför trafikens olikase regler och problem.
slutmålet skall sådanaatt skapavara attityder somminimerar olyckorna och befrämjar riktigtett trafik-uppträdande.

2. UTBILDNINGENS HUVUDHOHENT

0 Begreppet trafik insatt i ett större samhällsper-spektiv

Trafikolyckor; mänskliga, sociala och ekonomiska kon-sekvenser. Trafikens funktion i samhället utgångs-medfrånpunkt ekonomiska, individuella och sociala aspek-Miljöaspekter.ter.
individuellaDet iansvaret trafiken.

Öäersiktöver trafiksäkerhetsarbetets riktlinje ochl.m
Körkortets kompetens- ansvarsområde.och

0 Grundkunskap nödvändig för förståatt trafiksystemotsUPPDYQQBIG

Informationssystemets brister och svagheter. Principi-ella påaspekter vägmärken, vägmarkeringar, regler,
m.m.
systemet perceptionspsykologiska brister.
Människans förmågaperceptuella dåligtär tillanpassadtrafik.
vad kan vi generellt göra för att enskilda indivi-somder öka trafiksäkerheten
Hastighetens principiella betydelse för risker ocholyckskonsekvenser.
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gåAtt köra bil, eller inne icykla utan ellerm.m.
tätorten

Trafik inne i tätort jag tillämparHur regler ochen
utnyttjar trafikinformationen. Anknytning till per-Åtgärderceptionspsykologiska svårigheter.

Helhetslösningar väsentliga problem t.ex. kors-av somningar, övergångsställe, cykelöverfart m.m.Olyckor Åtgärderinträffarofta inne i tätorter.som
gåAtt köra bil, eller cykla där det är högrem.m.hastigheter.

Trafik påute landsvägen jag tillämparHur regler och
utnyttjar trafikinformationen. Anknytning till per-ceptionspsykologiska svårigheter.
Helhetslösningar väsentliga på-problem t.ex.av somfart, avfart, möte, omkörning, singelolyckor, olika
vägar skiftandeoch väglag m.m.
Olyckor Åtgärderinträffarofta i högre farter.som

jagNär är0 olämplig bilföraresom

Alkohol-
utgångspunktEffekter frånmed neurologiska fysio-och

logiska aspekter. socialpsykologiskaGrupp- och ut-gångspunkter.
Alkoholens i trafikolyckssammanhang.roll Ungdomarnas
attityder, grupptrycknormer, m.m.
Hur motverkas felaktiga attityder

åtgärder.Samhällets
Övriga droger och medicinska preparat.

Trötthet-
Fysiologiska påaspekter trötthet.Åtgärder.

långkörningPlanering vid m.m.Risker.

stress-
Psysiologiska påaspekter stressen tillorsaksomfunktionsnedsättning i samband bilkörning.med
Risker
Åtgärder

att0 köra bil, gåcykla eller när ärdet mörkt, dimma
m.m.

Människans oförmåga iatt mörker. Anatomiska ochsefysiologiska utgångspunkter.
Kontrastseende, bländning, ljuskänslighet, mörkeradap-
tion m.m.

åtgärderKonsekvenser ioch samband med bil,att köra
gåcykla ieller mörker.

Jämförelse individuellamellan åtgärder.tekniskaoch
Olyckor ofta händer i mörker.somÅtgärder

på0 Grupper grund fysiska psykologiskasom ochav
faktorer utsätts för speciella risker i trafiken

Barn
Unga förare
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Gamla -Handikappade
Speciella risker för fråndessa fysiska,grupper psy-kiska och psykologiska utgångspunkter.
Olyckor
Åtgärder

hjälpaAtt till vid trafikolycka. iGrundkurs Första
hjälpen.

Garaqelektion0

Praktiskt genomförd kontroll påfunktioner bilenav somhar betydelse för trafiksäkerheten.

3. KOMMENTAR

Undervisning skall präglas ett holhotaporapoktiv,avdär med belyser situationerregler, från olikam.m.utgångspunkter diskuteraroch alternativa lösningar.
Det är viktigt att tillanknyta elevernas kunskaper i
andra ämnen. realistiskEn analys trafikens svårig-avheter riskeroch liggabör till grund för exempelvalet.
Baskunskapen bör användas till att utveckla elevernasförmåga att dra logiska slutsatser och att träna olika
problemlösningar.

är viktigtDet språkatt använda ett är förankratsomhos eleverna. Författningsuttryck och lagparagrafermåste levande innebörd.ges en

När det gäller dialogen med eleverna, bör denna byggas
hjälpmed logiskafakta,upp slutsatserav och emotio-

nella åstadkommaargument. Detta för att bästa möjligaattitydpåverkan. Laborativa inslag och praktiska till-
lämpningsövningar kan ingåmed fördel i vissa moment,t.ex. när avståndsbestämningardet gäller inslagoch
med fysikaliska resonemang.
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Bilaga 6

lokaltillgången 1Inventering händelse ev. samman-av
polisenslagning med

förmöjligheternaInventering bereda utrymmeattav
1 polisenstrafik- bilinspoktöror lokaler.och

frånutgått varje inspektörInventeringen har att
på station-varjetjänsterumbehöver ett eget samt att

också administrativtjänsterum förbehövssort det 1-2
påinventeringenvid ställtsVidare kravpersonal. har

cirkateoriprovför för samtlokal 20 personeren
belägnaväntrum för skulle helstdessa. Lokalerna vara

trafikpolisensi anslutning till lokaler.

Kategori Antalort svar
NejTrafikinspStockholm 132

Bilinsp-- 4
TrafikinspGotland Ja1

NejEskilstuna -- 4
Bilinsp-- 5

NejTrafikinsp 2Uppsala 5
Västerås Nej-- 4
örebro Nej-- 4
Jönköping -- 5 Ja

Bilinsp-- 3
TrafikinspVärnamo 2 Ja

Linköping Nej-- 33
Bilinsp-- 1

NejNorrköping Trafikinsp 3
NejVäxjö -- 3
NejKalmar -- 2

Bilinsp-- 1
NejVästervik Trafikinsp 2
NejKarlskrona -- 41

Bilinsp-- 3
NejKristianstadTrafikinsp 3

Bilinsp-- 2
Trafikinsp NejMalmö 59
Bilinsp-- 3

Helsingborg Trafikinsp Nej3
Bilinsp-- 2
Trafikinsp NejGöteborg 613
Bilinsp-- 7
TrafikinspHalmstad Ja2

NejUddevalla -- 1
Borås Nej-- 2

NejVänersborg -- 3
NejMariestad -- 72

Skövde -- Ja2
NejKarlstad -- 5

Bilinsp-- 5
NejTrafikinsp 8Falun 4

Bilinsp-- 3
NejTrafikinspGävle 3

Bilinsp-- 2
NejTrafikinspsundsvall 2

Bilinsp-- 2



mO
Härnösand Trafikinsp Ja

II Bilinsp
Örnsköldsvik ll NejÖstersund Trafikinsp Ja

II Bilinsp
Umeå Trafikinsp Nej 9

Bilinsp
Skellefteå Trafikinsp Ja

Bilinsp
Luleå Trafikinsp Ja

Bilinsp
Gällivare Trafikinsp Ja
1 I fastighet trafikpolisensamma finnssom loka-ler disponibla.

Vid2 behov görs ansträngningar frågan.lösaatt
3 Förarprövnin f inrymd i huset intillgen n po-lishuset.

Vid4 behov görs ansträngningar frågan.att lösaPågående5 omorganisation kan frigöra lokaler.
I I II II

7 Lokaler disponibla i angränsande byggnad.
ll Il Il ll Il

9 Lokaler blir lediga i polishusets närhet. Omnågra år i polisens lokaler.
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Justitiedepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
En datalag.[10] Nyanställningsskyddslag.ny [32]

våraEGoch grundlagar.[14]
Ökat Kulturdepartementetpersonval.[21]
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[61
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