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Till statsrådet och chefen for

Kommunikationsdepartementet

Regeringen bemyndigade den december chefen för21 1995
Kommunikationsdepartementet tillkalla särskild utredareatt en
med uppdrag länsstyrelsernas roll inomöversyngöraatt en av
områdena fordon, trafik och infrastruktur.

Som särskild utredare förordnades den februari27 1996
generaldirektör Gunnel Färm.

Som förordnades den april länsråd16 1996 Stigexperter
Modig. kansliråd Astrid Uggla, hovrättsassessorNensén Brita
Saxton, departementssekreterare Westerberg och länsråd ErikPär
Österberg. oktober entledigades departementsråd BritaDen 22
Saxton dag förordnades kanslirådSamma Lennartexpert.som
Renbjer till utredningen.expertsom

Till sekreterare förordnades den civilingenjör18 1996mars
Tina Linnakivi. september förordnades vidare16 1996Den
kammarrättsassessoi Hagard Linander och civilekonomEwa
.lohan Hallin sekreterare.som

Genom beslut den 18juli har regeringen förlängt tiden för1996
redovisning dela och slutbetänkandet till den oktober 199615av

den februari 1997.lresp.
trañkutred-Utredningen har antagit Länsstyrelse- ochnamnet

ningen.
Utredningen tidigare delbetänkandet Länsstyrelser-har lämnat
roll i infirastrukturplaneringen SOU 1996:142.nas
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Sammanfattning

Mitt uppdrag har varit länsstyrelsernas rollgöra översynatt en av
inom fordons-, trafik- och infrastrukturområdena. delbetänkandetl
Länsstyrelsernas roll i infrastrukturplaneringen SOU 1996:142
presenterade jag förslag till hur länsstyrelsernas roll i infra-
strukturplaneringen kan tydligare och hur länsstyrelsernagöras

bättre kan bidra till förverkligandetett sätt de trañkpolitiskaav
målen.

l detta slutbetänkande lägger jag fram förslag till hur
länsstyrelsernas roll i planeringen kollektivtrafik ochav
trafiksäkerhet kan tydligare. läggerJag också framgöras olika
förslag till hur körkorts- och yrkestrañkfrågorna kan handläggas.
Jag redovisar dessutom kort utfallet överföringen bilregister-av av
och fordonsskatteverksamheterna till Vägverket respektive
skatteförvaltningeit.

Under utredningens arbete har genomgång avslutade ochen av
pågående Litredningar förslag området gjorts.samt
Utvärderingen länsstyrelsernas nuvarande roll inomav
trañkområdet, jag lät i början utredningen,göra utgörsom av
också del underlaget för slutbetänkandet.en av
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ochtrafiksäkerhetroll inomLänsstyrelsernas
kollektivtrafik

Trafiksäkerhet

påtrafiksäkerhelsarberersamordningiirollenföreslårJag att av
trajikverk/myndighel.respektivepåliggaskallnivåregional

julisedan den lhaftlänsstyrelsernasamordningsrollDen som
fortsättningenföreslås iLänsstyrelsernaupphör. vara enl99l

bl.a.trafiksäkerhetsarbetet,iaktörerviktigaflera sam-somav
enligtlänsplanen,trafikslagsövergripandedenmanhållande av

förlnfrastrukturinriktning1996/97253propositionregeringens
polismyndighet.högstalänetsframtida samttransporter, som

församordningsrollenficklänsstyrelsernadetefterTiden att
iregeringochriksdagpräglatshartrafiksäkerhetsarbetet attav

trafiksäkerhets-förstrategiändradbeslutfattatomgångarolika om
huvudaktörerfåtalpekaStrategin går ettutarbetet. attut

Vägverket,befogenheter.ochtydliggöraochområdet ansvar
för dethuvudaktörerpekatshar utoch kommunernapolisen som

trafiksäkerhetsarbetet vägarna.nationella
försektorsansvar,s.k. ut-samlatidagVägverket har ett ansvar,
trafik-föroch attettinom vägtransportsystemetvecklingen ansvar

området. Jaghelaresultatinriktat inombedrivssäkerhetsarbetet
medresultatansvar ettkopplalogiskt ettdetfinner att samman

uppställdaförkrävs attde insatsersamordnaför att somansvar
före-migförnaturligtdet attbakgrundenden ärskall nås. Motmål

trafiksäkerhetenförsamordningsansvarlänsstyrelsernasslå att
Vägverket.tillförs övervägar

Vägverketmedlikheti ettÄven hartrafikverkenövrigade
trafik-deeffektertransportslags motrespektiveförsamlat ansvar

motsvarandebedömermålen. Jag sompolitiska att resonemang
kommerDärigenomverk.dessatillämpaskunnabörävenovan
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samtliga trafikverk del i sektorsansvaret också haatt ettsom en
för den samordning trafiksäkerhetsarbetet krävs föransvar av som

de trafikpolitiska målen skall kunna nås i så utsträckningatt stor
möjligt.som

stödjaFör länsstyrelserna i deras arbete med vägvalsstyr-att
ningsfrågorna och förhöja kvalitén de lokala trafik-
föreskrifter farligt gods, föreslår jagtransportersom avser av

Statens räddningsverk bemyndigande utfärdaatt attges
bindande föreskrifter för länsstyrelsernas föreskriftsarbete på
onzrâdet.

Bestämmelserna för farligt gods har beröringspunktertransport av
med många samhällssektorer och samordningsfrågorna har stor
betydelse. riskbedömningDen länsstyrelserna har igöra,attsom
samband med utfärdande lokala trafikföreskrifter för transvav

farligt gods, komplicerad och kräver särskild kompe-ärporter av
Det flera skäl viktigt höga krav kan ställasärtens. attav samma

den bedömningen hela landet.över
Statens räddningsverk vill få till stånd enhetlig behandlingen
vägvalsstyrningsfrägan beträffarvad farligt gods.transporterav av

Verket lämnade år l993 begäran till Försvarsdepartementeten
gällde bemyndigande foreskriftsrätt. Regeringen dåansågsom om

frågan fordrade fortsatta överväganden.att
harJag under utredningsarbetet haft fortlöpande kontakter såväl

med Räddningsverket med länsstyrelserna och med berördasom
departement beträffande frågan bemyndigande. Samtliga harom
ställt sig positiva till Räddningsverket denna samordnandeatt ge
roll. Tiden därför, enligt min mening, för Rädd-är attmogen ge
ningsverket sådant bemyndigande.ett
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Kollektivtrafik

infrastruktur-proposition 1996/97253Enligt regeringens
länsstyrelsen haskallför framtidainriktning transporter sam-

trañkslagövergripandemed denför arbetetordningsansvaret
planen medsamordnaingåbörlänsplanen. detl attansvaret

inom kol-rollLänsstyrelsenskollektivtrafikplaneringen.bl.a.
samordna dendärförföreslåslektivtratikområdet attvara

kollektiv-planer förmedIänsplanenIrqfikslagsövergripande
trafik.

trafik-bebyggelse- ochsamordnad regionalbättreBehovet enav
inve-samordningbättrebehovetplanering, liksom avav en

förmedoch järnvägar,försteringsbeslut ansvaretvägar
mintid. Enligtuppmärksammatskollektivtrafiken har senare

infrastruktur, inomplaneringenväsentligtmening det attär av
samordnatskerlänsplanen,trafikslagsövergripandeför denramen

harLänsstyrelsernai länet.kollektivtrafikplaneringenmed bl.a.
samordnare.här roll spelaatt somen

vägtrañkfrågorFordons- och

den framtidaförförslagalternativatvåframvalt läggaharJag att
tillSkälenyrkccsIrajY/conzrådet.ochkärk0rt.s-verksamheten inom

avsnittredovisarjag idetta
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Körkortsfrågor

Körkortstillstånd/läntplighetsprövning vid körkortsgivning-

Alternativ nuvarande består,1. Den organisationen görsmen
effektivare och likartad landet samordningövermera genom
inom länsstyrelserna, mellan de olika länsstyrelserna samt
mellan Vägverket och länsstyrelserna. ökat utnyttjandeEtt av

teknik förutsätts.ny

Alternativ Handläggningen2. ansökan körkort förs överav om
till Vägverket centralt. medAven detta alternativ förutsätts att

teknik utvecklas för uppnå effektiv handläggning.attny en

-Körkortsingripande

Alternativ nuvarande hanteringen består,1. Den görsmen
effektivare och likartad beträffandesättmera samma som
tillståndsgivningen. regionala förankringen och bibehål-Den ett
lande länsstyrelsens befintliga kompetens handläggaattav
ärendena framhålls. Handläggningen effektiviseras med hjälp

teknik.av ny

Alternativ Handläggningen samtliga körkortsáågor förs2. av
till Vägverket centralt. och myndighetEn prövaröver samma

därmed kör-ansökan körkort, sköter förarprov, utfärdarom
kortshandlingen körkortsingripandeoch fråganprövar om
inklusive myndig-den trañkmedicinska bedömningen. Samma
het körkortsfrågan bilregisterfrâgan.också såvälprövar som
Handläggningen effektiviseras med hjälp teknik.av ny
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deoch viktenkompetensskälframhållavillLänsstyrelserna re-av
behållaförmyndigheterandramed attkontakternagionala

ochrationaliseringDärtill kommerorganisation.nuvarande att en
med dagenskan uppnåsteknik ävenmedeffektivisering orga-ny

nisation.
förvalt-långalänsstyrelsensvidarepekarLänsstyrelserna

kompetensenjuridiskaingår denDärierfarenhet.ningsrättsliga
återkallelseärendenhandläggningvidnödvändig avär omavsom

mål isådanailänsstyrelseneftersom är partminstintekörkort,
förvaltningsdomstolarna.

med andrasamarbetesikteocksåhanteringregionalEn tar
körkortsingripandengällerdetnivå.regional Närmyndigheter på

ochpolisenmedbl.a.körkortsenhetenlänsstyrelsenssamarbetar
myndigheterna.socialademed

VägverkettillkörkortshanteringencentraliseraförskälSom att
ocheffektivuppnåsdettryckasärskiltVägverketvill att en

Vägverketsenligtdet,kommerTill dettahantering.likformig att
besparingar förårligabetydandeåstadkommaberäkningar, går att

staten.
förutsättningdessutomcentraliseringgenomförd ärfulltEn en
kunnaskäl skallregionalpolitiska styrasverksamhetenför att av

landet.ieller vissavisstill orterorten
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Yrkestraflkfrågor

Tillståndsgivning och tillsyn-

Alternativ Yrkestrafikhandläggningen1: hos länsstyrelsen
består. Körkortsärendena förutsätts då bli kvar länsstyr-
elserna, eftersom samordning ärendehandläggningenen av av
körkoits- respektive yrkestrafikfrågor önskvärd. Påär samma

beträffande körkortsfrågornas alternativ hand-sätt l måstesom
läggningen effektivare och likartad landet.göras övermera
Liksom beträffande körkortsingripandena finns den nödvändiga
kompetensen handlägga yrkestrafikärenden redan hos läns-att
styrelserna. regionala förankringenDen och myndighets-
samverkan framhålls.

Alternativ Handläggningen yrkestrafikärendena2. förs överav
Äventill Vägverket centralt. tillsynen förutsätts centralt.utövas

Med den lösningen förutsätts körkortsärendena försävenatt
till Vägverket. centralisering tillöver En enda myndighet fören

samtliga trafik- och fordonsfrågor uppnås körkort, yrkestrafik
Ävenoch bilregisterñågor. med detta alternativ förutsätts att

teknik används för effektivuppnå handläggning.attny en

För länsstyrelsealternativet talar, enligt min mening, samverkan
Ävenmellan de regionala myndigheterna. kompetensskäl kan

anföras.
Tillsynen den yrkesmässiga trafiken byggerav en sam-

verkan länsnivå olikamellan regionala myndigheter. Rege-
ringen har i regleringsbrev ställt krav sådan samverkan. Det är
främst kampen den ekonomiska brottsligheten har drivitmot som

denpå ordningen.
Regionalt i landet samarbetet redan väl utbyggt ochär en sam-

ordning sker olika myndigheter emellan, dvs. länsstyrelse, skatte-
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åklagarmyndighetochpolis-kronofogdemyndighet,myndighet,
landshövdingenmedtullmyndighet,fallförekommandeoch i som

sammankallande.
inblandadedeÄven mellankontakterpersonligavikten av

ochsnabbtförnivåerolikaFöreträdare attmyndigheternas
börtillsynsartetetförunderlaguppgifterfå framenkelt som

framhållas.
ärendenhandläggningsamordnadtidigarehadeFlera län aven

Vägverketochyrkestrañk, attochbilregisterrörande mananser
enhetligfåförocheffektivisera attytterligareför merenatt

flyttarättstillämpning, börenhetligochtrafikadministration meren
trafik tillyrkesmässigärenden rörhandläggningenäven somav

dengrundsårbarhetmindreFördelarnaVägverket. avenav
framhålls.personalstyrkanstörre

överlastavgifterFrågor om

överföringjagföreslårverksamhetenrationaliseraFör enatt
ärendenaskattefärvaltningentilllänsstyrelserna omfrån av

handläggningenpraktiskadenSåväl avöverlastavgift.
därkanhanteringendatatekniskadenärendetypen som

fordonsskatteärendena.medsamordnas

ärende-litenförhållandevisÖverlastavgiftsärendena utgör en
dessabehandlinglikformigochenhetligfå avmängd. För att en

myndighet.endainomhanterasdefördeldetärenden enär omen
flyttatsharfordonsskatt överärendenaHandläggningen omav

Ärendetyperna överlastavgiftÖrebro län.iSkattemyndighetentill
Riks-tillhörbådaochavgifterochskatterfordonsskattoch rör

förvaltningsmyndighet.centralskatteverket som
for-förbeskattningsmyndighetharSkattemyndigheten som

avgifts-ochskatte-beslut imeddelaerfarenhetdonsskatt attav
bil-medförbindelsedirektocksåharMyndighetenärenden.
kanfordonsskatt. Detbilregistretiuppgifteroch förregistret om



SOU 1997:6 15

därför finnas rationaliseringsskäl och samordningsvinstergöras
Örebrocentralisering till Skattemyndigheten i län.engenom

fordonsskattefrågorBilregister- och

genomförda överflyttningen bilregister-Den nyligen av
fåverksamheten från länsstyrelserna till Vägverket måste

för verksamheten vadnågon ytterligare tid optimeraatt avser
såväl genomförande resultat. Såvitt jag i det här skedet kansom
bedöma har dock omflyttningen fungerat i tillfreds-stort sett
ställande.

fordonsskattehanteringen inomJag kan konstatera ävenatt
skatteförvaltningen detta skrivs allt väsentligt fungerar såinär

det avsett.som var
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l Bakgrund

1.1 1988 års trafikpolitiska beslut och
utvecklingen därefter

Det övergripande målet med riksdagens trafikpolitiska beslut år
1988 erbjuda medborgarna iär landets olika delaratt en
tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta
samhällsekonomiska kostnader.

Riksdagsbeslutet innehåller också fem delmål gäller till-som
gänglighet, effektivitet, säkerhet, god miljö och regional balans.

Efter 1988 års trafikpolitiska beslut har det skett utvecklingen
Ökadmed delvis kännetecken. regionalisering, ökadnya

miljöhänsyn, förstärkt konkurrens och trafiksäkerhetsstrategi ärny
några exempel.

l samband med den samordnade länsförvaltningen trädde iatt
funktion år l99l fick länsstyrelserna samordningsansvaret för
trafiksäkerheten regional nivå. Trafiksäkerhetsverket behöll sitt

på nationell nivå.ansvar
År 1993 beslutade riksdagen inriktningenom av

trafiksäkerhetsarbetet inför 2000-talet. Vägverket fick då
sektorsansvaret för trafiksäkerheten och i uppdrag utarbetaatt ett
nationellt trafiksäkerhetsprogram. Vägverket utarbetade sådantett

i samarbete med Svenska kommunförbundet ochprogram
Rikspolisstyrelsen.

Ökade konkurrensvnojligheter har införts inom den långväga
busstrafiken och för viss järnvägstrafik.
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renodlatblevi Banverket och SJ. SJdeladesSJ år 1988 ettupp
och läns-trafikföretag. delades i stomjärnvägarJärnvägsnätet

trafikerings-järnvägar. fick trafikhuvudmänneiiPå länsbanorna
persontrafiken.förochrätten ansvaret

tiygtratiken år 1992.avreglerades år 1990 ochTaxitratiken
fått vikt,för yrkestrafiken harLämplighetsprövning större

skadlig-omfattatillmedan behovsprövningen begränsats att en
busstrafik.hetsprövning långvägaav

bilregistret från läns-förflyttadesjanuari 1996Den l ansvaret
fordonsskatte-Samtidigt flyttadesVägverket.styrelserna till
iÖrebr0 län.Skattemyndighetentillfrågorna från länsstyrelserna

försektorsansvarförtydligatunder år 1996Vägverket fick ett
och För frågortrafiksäkerhetför dessbl.a.vägtransportsystemet,

yrkestrafik.kollektivtrafik ochväginformatik, fordon,rörsom
Även sektorsövergripandeförstärkttick år 1996Banverket en

för helahar samlatBanverketroll innebär ettatt ansvarsom
och frågordess trafiksäkerhetbl.a. förjärnvägstransportsystemet,

kollektivtrafik.rörsom

ansvarsfördelningTrafiksäkerhet och1.2

i dag

Sektorsansvar

trafiksäkerheteninriktningenbeslutriksdagensGenom avom
l992/93TFU29,1992/93:161, bet.2000-taletinför prop.vägarna

nationellaövergripandeVägverket detrskr. 1992/932426 gavs
beslutGenomtrafiksäkerheten påför vägarna.ansvaret samma

och kommunernaVägverket, polisenpekades, förutom ut som
förVägverketstrafiksäkerhetsområdet.inomhuvudaktörer ansvar

ochsedan preciseratsharsäkerheten i vägtransportsystemet
inomsektorsansvarVägverkets väg-propositionenförtydligats i

1995/96:TU18,1995/962131, bet.prop.transportsystemet m.m.
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rskr. 1995/962231. Riksdagens beslut med anledning av propo-
sitionen innebär Vägverket företrädareatt på centralstatenssom
nivå har s.k. sektorsansvar, för helaett vägtran-ansvar,

bl.a. för dess trafiksäkerhet och för frågorsponsystemet, rörsom
väginformatik och fordon. Av propositionen framgår Vägverketatt
inom för sitt sektorsansvar bör säkerställa trafik-attramen
säkerhetsarbetet bedrivs resultatinriktat inom hela vägtrans-

och samarbetet samordnas central nivå.portsystemet att
Riksdagens beslut med anledning årets budgetpropositionav

prop. l996/97:l, bet. l996/97:TUl innebär Banverket har fåttatt
vidgat för uppfylla övergripandeett mål inom järnvägs-attansvar

Banverket har därigenom samlattransportsystemet. förett ansvar
hela järnvägstransportsystemet, bl.a. för dess trafiksäkerhet och För
frågor inom järnvägsområdet fordon. Regeringenrör attsom anser
Banverkets sektorsansvar För järnvägstransportsystemet bör
fördjupas och förtydligas.

Regeringen har i årets budgetproposition redovisat ävenatt
Luftfartsverkets roll centralt sektorsorgan med för helasom ansvar
fiygtransportsystemet bör preciseras, bl.a. vad gäller dess trafik-Å
säkerhet.

Sjöfartsverket har sektorsansvar För sjöfarten i svenskaett
farleder. Förutom detta har verket också forett attansvar ansvar
sjöfarten i svenska farvatten kan bedrivas under säkra former.
Sjöfartsverket skall också verka för säkerheten ombord svenska
fartyg, oberoende farvatten.av

Vad gäller de sistnämnda myndigheterna, Banverket, Luft-tre
fartsverket och Sjöfartsverket, har det bildats särskilda inspek-
tioner bl.a. har till uppgift tillsyn trafik-utövaatt översom
säkerheten inom respektive transportslag.
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Samordningsansvar

Nationellt

detrañksäkerhetsarbetct inomsamordningennationellaDen av
sektors-myndighet. Denrespektiveliggertransportslagenolika
liggaförutsättstrafiksäkerhetensamordningenövergripande av

regering.riksdag och

Regionalt

l989l90zBoU4bet.l988l89zl54,beslut prop.riksdagensGenom
sedanlänsstyrelsernahar1989/90:89rskr.l989l90zBoU9,och

olikasamordnaregionaltförden juli 1991l attett organsansvar
Samordningsansvaretfrämjande.trafiksäkerhetensförinsatser

telekommunika-ochsjöfarts-,luft-,järnvägs-, post-väg-,avser
tioner.

1987:10bygglagenochenligt plan-skallLänsstyrelserna
ochi länetbyggnadsväsendetochplan-tillsyn överutöva sam-

sanrâdsförfar-planläggning. li derasmed kommunernaverka
ochplan-reglerasplaninstitutdeyttrandeandet och över som .

säkerhet.ochbeakta hälsabl.a.länsstyrelsenskallbygglagen
polismyndighethögstalänetsocksåLänsstyrelsen är

införtrafiksäkerheten vägarnapropositionregeringensl om
nationellaövergripandeVägverketskonstaterades2000-talet att

samord-regionalalänsstyrelsernasochtrafiksäkerhetenföransvar
Samordnings-regionaladetinnebörden iningsansvar gör att

preciseras.börnärmareansvaret



SOU 1997:6 2l

Lokalt

Kommunerna för trafiksäkerheten inom respektiveansvarar
kommuns väghâllningsomrâde.

Transporter farligt godsav

Statens räddningsverk har enligt lagen respektive1982:821
förordningen 1982:923 farligt gods myndig-transporterom av
hetsansvaret för landtransporterna farligt kemikaliergodsav
m.m.. Dessa bestämmelser sikte själva ochtar transporterna
dess utförande säkerhetsutrustningen.samt

Räddningsverket har med stöd bemyndigande i förordningenav
utfärdat föreskrifter inrikes ochväg- terrängtransporterom av
farligt gods. Därtill har polismyndigheterna, Sprängämnesinspek-
tionen, tullmyndigheterna, Yrkesinspektionen, strålskydds-Statens
institut och Statens kärnkraftsinspektion inom sina an-
svarsområden tillsynsansvar sådanaöver vägtransporter.

Enligt bestämmelser i vägtrafikkungörelsen får1972:603
länsstyreLveri besluta trafikföreskrifterlokala för transporterom av
farligt gods. Föreskrifterna ifrån bedömningutgår enskildaen av
vägavsnitts beskaffenhet och lämplighet tåla sådanaatt transporter.
Det med andra ord fråga vägvalsstyrning. praktikenär Iom
initieras frågan lokala trafikföreskrifter oftast kommunen.om av

Räddningsverket har inte något bemyndigande föreskrivaatt
hur länsstyrelsernas lokala trafikföreskrifter skall utformas. Verket
har däremot, i samarbete med bl.a. Boverket, utfärdat allmänna
rekommendationer går länsstyrelsen, kommunernaut attsom
och näringslivet bör samarbeta dessai frågor.

På departementsnivå frågorna uppdelade mellan Kommu-är
nikationsdepartementet, för författningsregleringen,som ansvarar
och Försvarsdepartementet, ansvarigt för själva sak-ärsom
området. Räddningsverket under Försvarsdepartementet.sorterar
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dagKollektivtrafikplanering i1.3

tillfrån länvarierarorganiseras och planeraskollektivtrafikenHur
samhälletkollektivtrafik ocholikaEfterfråganlän. typer avav

också. lvarierarsjukresor m.m.färdtjänst. stor-betalda resor
enskildakollektivtrafiken privata,stadslänen domineras resor,av

del bestårbetydandetillglesbygdkollektivtrafiken imedan av
lännågraoch färdtjänst. l ärSkolresorsamhällsköpta tjänster, ex.

omfattande.fárdmedelkollektivamedgodstransporterna
kollek-vissforhuvudmannaskap1978:438lagenEnligt om

forhuvudmanfinnasvarje länskall det itivtrafik ansvararsomen
förlinjetrafiken vägregionala persontransporterlokala ochden

förtrafikhuvudmannen ävenlänvissaoch järnväg. l ansvarar
huvudmannareformen,medSyftetoch flyg.linjetrafik med båt

förpolitiskadetsamla ansvaret1978,genomfördes år attvarsom
ochtillkollektivtrafikenregionalalokala och ettden samma organ.

i länetoch kommunernalandstingetlagenenligtHuvudman är
länet.ikommunernaellerlandstingetantingenellergemensamt,
planera,samordna,bl.a.uppgifterTrafikhuvudmannens är att

ske idriften börhurtrafikutbud och avgörafastställa egentaxor,
entreprenad-upphandlaochentreprenadellerregi attgenom

kontrakt.
förfinansieringsansvaretharkommunernaochLandstinget

delarflesta län,i dekommuner,ochLandstingkollektivtrafiken.
persontrafiken,kollektivaregionalaochlokalaför denansvaret

nationellafor dentågtrafik, medan SJregionalinklusive ansvarar
tågtrafiken.

utbyggnadoch vägarplaneringförVägverket avansvarar
före-Vägverketår 1992Sedan statensnivån. ärnationelladen

kollektivtrafikberör väg.frågorfornivåcentralträdare som
kollektivtrafikrese-tillingårsektorsansvarVägverkets attattl se

Väg-helainombeaktas vägtransportsystemet.behovnärernas
förutredningsverksamhetoch väg-planerings-verket skall i sin

delari deminstintekollektivtrafikbeakta väg,trafiken särskilt
delbetydandeförkollektivtrafikenlandet där avensvararav

transportarbetet.
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Banverket för planering och utbyggnad spår. lansvarar av
Banverkets sektorsansvar ingår bl.a. verka för samordningatt en

den lokala, regionala och interregionalajärnvägstrañken.av
Länsstyrelserna för planeringen länstrañkanlägg-ansvarar av

ningar, dvs. länsjärnvägar, länsvägar, regionala kollektivtrafik-
anläggningar, kommunala flygplatser och kajanläggningar för
regional sjötrafik. l för planeringen länstrafikanlägg-ansvaret av
ningar ingår samordna dessa planer med planerna för trafike-att
ringen.

Konzmunerna har med stöd plan- och bygglagen i praktikenav
monopol planering hur marken skall användas, för såvälav
bebyggelse infrastruktur, inom detaljplanelagt område.som
Samråd skall clock ske med dem väsentligt berördaärsom av
planeringen, grannkommuner, länsstyrelsen ocht.ex. statliga
sektorsverk.

Handläggningsgången vid planeringen kollektivtrafikanlägg-av
ningar trafikhuvudmännen, iär samband med upprättandetatt av
länstrañkanläggningsplaner och regionala bärighetsplaner, hem-
ställer få omfattning och principutformning objektatt ettom av
godkänt. Hemställan lämnas avseende spåranläggningar till Ban-
verket, avseende tlygplatsanläggningar till Luftfartsverket och
avseende övriga objekt, bl.a. och gatuanläggningar, stationerväg-
och terminaler till Vägverket.

1.4 Fordons- och vägtrañkfrågornas
handläggning i dag

1.4.1 Allmänt

lnom fordonsområdet körkorts- och yrkestrañkärenden, bil-ryms
registerfrågor, fordonsskatteärenden ärendensamt över-om
lastavgift. denl trafikadministrativa verksamheten innefattas att
föra bil-, körkorts- och yrkestrañkregistren handläggasamt att



1997:6SOU24

telefonservice,trafikförfattningar,olikaenligt attärenden ge
underrättelser m.m.

utform-reglerinnehåller1972:595Fordonskungäirelsen om
Bilregisterkungörelsezzfordon.kontrollutrustning ochning, av

därmedochfordonregistreringenreglerar1972:599 samman-av
huvud-finnskörkortBestämmelserhängande frågor. m.m.om

körkorlsfärordnirzgeiroch1977:477körkortslagenisakligen
förord-1988:263yrkestrafklagenmedan1977:722, resp.
bedrivafåförförutsättningarna attreglerar1988:1503ningen

trafik.yrkesmässig

Myndighetsorganisationen

körkort,frågorförförvaltningsmyndighetcentralVägverket omär
frågortaxiförare,blivandeförförarprov,ochförarutbildning prov

yrkestrafikfrågor.förutrustningochbeskaffenhet samtfordonsom
registren.trañkadministrativadeförocksåVerket svarar

trafikregioner.ochsjuindelat igeografiskt väg-Vägverket är
förÖrebro ochVägverketdeli ärTrajikregzlslret svararaven

yrkestrafik-ochkörkorts-bil-,frågairegisterhållningen om
Örebro, enhetermedtillsammansiVägverketNumeraregistren. är

bilregister-förförvaltningsmyndighetVisby,ochArjeplogi även
frågor.

i dagutförsbussarlastbilar,personbilar,kontrollAll m.m.av
Svensk Bilprovning.ABav

polis-forförvaltningsmyndighetcentralRikspolisstyrelsen är
Läns-polisorgan.högstalänetslänsstyrelsenmedan ärväsendet,

operativadenledningen överdockpolismästaren utövar ensam
regionalförtrafikavdelningarfinnsvarje länverksamheten. Inom

bilinspek-Vägverketsoch tillsynentrañkövervakning vägarna.
ochpolisväsendet expert-till utgörförtshar över entörer numera

fordons-tekniskavid dentrafikpolisenstöd förochfunktion ett
kontrollen.

i frågaförvaltningsmyndighetcentralRiksskatteverket omär
krono-landetsförskattuppbördbeskattning och samtbl.a. av

avgifter.ochobetalda skatterdrivaskallfogdenryndigheter, som
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myndigheterLämuvtyrelsverna regionala för körkorts- ochär
yrkestrafikfrågor. Länsstyrelsernas verksamhet författnings-
regleras förordningen med länsstyrelseinstruk-1990:1510genom

Länsstyrelsen själv sin organisation.tion. beslutar
yrkestrafikärenden del läns-Körkorts- och utgör storen av

handläggningsvolym, räknat i antal inkomna ärendenstyrelsernas
och betydande del ärendena, främstmellan 60 En80 procent. av

förhållandevis rutinmässig beskaf-körkortssidan, dockär av
storstadslänen,fenhet. många län, bl.a. i de har inrättatl tre man

körkorts- yrkestrafikfrågor.särskilda enheter för resp.
i syfte samordna ärende-Landets länsstyrelser har, att

samverkansgrupper för olikahandläggningen, bildat frivilliga
funktioner. i Körkortsföreningen länsstyrelsernasMedlemmar

samtliga handläggareFörening för körkortsfrågor, KKF är av
yrkestrafk-körkortsärenden. samrådsgrupp förLänsstyrelsernas

för yrkestrafikenheterna inom läns-frågor består representanterav
styrelserna.

LänsstyrelsernasUnder har länsstyrelserna bildat LAKY,1996
arbetsgrupp för körkortsfrågor och yrkesmässig trafik. Arbets-

i frågor trafik-har i uppdrag samordna länen rörattgruppen som
ärendenas handläggning till sådana frågor prioriteras.och attse

gäller de tekniska hjälpmedlen i form data-samordnaDet att av
enhetliga ansökningsblanketter,och få till ståndattystem m.m.

beslutsmeddelanden o.dyl.

De administrativa trafikregistren

den trafikadministrativa verksamheten drivs, Väg-Inom genom
hjälp datateknik.verkets försorg, flera olika register med av

Bilregisterkungörelsen fordon i bil-reglerar registreringen av
till myndigheter, organisa-Information från registretregistret. ges

tioner och företag underlag för olika verksamheter. Särskildasom
uppgifterbestämmelser reglerar Vägverkets säljarätt att ur

registret till myndigheter och enskilda.
rikstäckandeKörkortsregistret ingår i integrerat, ADB-ett

för körkortskontroll och administration körkorten.system av
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uppgiftersådanai sitt ADB-systemförRikspolisstyrelsen om
körkorts-iskall ingåkörkortsförordningenenligtbrott, som

rättsväsendetsiingårKKBELbelastningsdel, KKBEL.registrets
tillveckovissändsUppgifter KKBELinformationssystem. ur

registerblad.produktionenförunderlagochVägverket utgör av
eventuelltbedömningförlänsstyrelsernatillsändsDessa av

körkortsingripande.
körkortsuppgifteridentitetsuppgifter,finnskörkortsregistretl

utpräglad karaktärharRegistretbelastningsuppgifter.och aven
ochpolisenbarahuvudsakiärendediarium. Detoch ärbesluts-

körkortsregistret.iinformationenutnyttjarlänsstyrelsen som
uppgiftervissaoch ärintegritetskänsligaUppgifterna är

sekretessbelagda.
gälleryrkestrafikregisterl979z785Förordningen om

iyrkestrafikförfattningarnaenligttillståndsinitehavregistrering av
försregistretyrkestrafkregister. llandetför gemensamtett

meddelatharmyndighetdentillståndshavaren,uppgifter somom
hareller demdenuppgifttillstånd,slagtillståndet, somomav

enligtfordonvilkaverksamhetenför samt somansvaret om
trafik.yrkesmässigianvändsanmälan

Körkortsfrågor1.4.2

verka förskallochkörkortsmyndighetcentralVägverket enär
avseendenangivnavissafår iVerketrättstillämpning.enhetlig

körkortslagstiftningentillämpningenförföreskriftermeddela av
denna.frånundantagmedgeoch

itörarutbildningentillsynbl.a. överVägverket utövar
blivandeförförarprovernaförhartrafikskolor och ansvar
införfall avläggasflestaskall i deförarprovkörkortshavare. Ett en

Vägverkets,iavläggasdet kanochförordnadsärskilt person
regi. FörarprovetkomvuxellergymnasieskolansFörsvarsmaktens,

körprov.ochkunskapsprovbestår ettettav
körkortsfrågorna.förregionaladetharLänsstyrelsen ansvaret

denprincipbesluttagit attnyligenharRiksdagen ett om
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organisationsmodellen skall bibehållas. Skälet härtill främstvar
den regionala förankringen och myndighetskontakterna

Ävenoch lokal kompetensskälregional nivå. prop.angavs
1994/95:l26 framtida trafikadministrativa verksamheten, bet.Den

rskr. 1994/952356.1994/95TU:23,
i huvudgrupper, körkortstillståndKörkortsärendena delas två

och körkortsingripande. årsarbetskrafter handlägger kör-Ca 100
kortstillstånd och körkortsvillkor, medan årsarbetskrafter148ca
arbetar körkortsingripanden länsstyrelsernas uppgifter,med egna
våren l996.

ansökan körkortsrtillstånd kommer till läns-När en om
styrelsen kontrolleras sökanden uppfyller i ställdade lagatt
medicinska falloch personliga kraven. de de medicinskal
och/eller föranlederpersonliga kraven någon utredningnärmare
hos länsstyrelsen myndigheten utdrag frånhämtar Rikspolis-
styrelsens forundersökningsprotokoll,register, domar, socialutred-
ning, läkarintyg, hälsodeklaration beslutEttsyntest, etc. attom
bevilja tillstånd i körkortsregistret. Länsstyrelsensmatas
handläggning ärendet i normalfallet två dagar från dettar attav
ärendet kom till myndigheten.

Under avgjordes ärendenår 1995 192 000 rörandeca
körkortstillstånd. form utredning krävdesNågon inärmareav
uppskattningsvis fallen, dvs. ärenden.40 00020 procent av ca

sänder underrättelse till sökanden tillståndVägverket atten om
meddelats. Sedan sökanden betalat avgiften for körkortstillståndet,
för förarprovet körkortshandlingen, framställerför självasamt
Vägverket till sökanden.körkortstillståndshandlingen, sändssom

iDen automatiska hanteringen hos Vägverket postgångstort samt
beslutsmeddelande,för inbetalningsavi, betalningstransaktion och

tillståndshandling veckor.omkring tretar
form återkallelse ellerKörkortsingrzpande kan ske i varning.av

beslut sådant ingripande årligen till drygtAntalet uppgårom
Återkallelse ske bristande50 000. kan i princip grund av

personlig lämplighet- brott trafikreglernamed anledning motav
eller allmän olämplighet eller till följdpersonlig deattav av-
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ärendensådanaPrövninguppfyllda.intekravenmedicinska är av
socialrättslig kompetens.kräverjuridisk och

Yrkestrafikfrâgor1.4.3

yrkesmässigadenförförvaltningsmyndighetcentralVägverket är
övergripandetillsynengällervad äruppgiftenochtrafiken av

informationochregisterhållningförVerket ävenkaraktär. svarar
länsstyrelserna.tillsynsmyndigheterna,regionaladetill

länsstyrelsernastödjaocksåuppgift genomVägverkets är att
ochutbildningrådallmännaoch samtföreskrifter genom

ståndtillfåochrättstillämpningbl.a.rörande eninformation
beslut.statsmakternaslänsstyrelsernahostillämpningenhetlig av

dentillsynen överföljaallmäntverketskallVidare upp
Vägverkets1995/96:l3ltrafiken seyrkesmässiga närmare prop.

bet.vägtransportsystemetinom m.m.,sektorsansvar
1995/962231.rskr.1995/96:TU l

förområdetmyndigheterregionalaLänsstyrelserna är
tilltillståndrörandeärendenhandläggerochyrkestrafikfrågor

transportförmed-biluthyrningtilltillståndtrafik,yrkesmässig resp.
förförarlegitirrationensärskildabeträffande denärendenling samt

länsgräns-förtillståndsmyndighetdockVägverkettaxi. är
1995juliden lsedanLänsstyrelsen ärlinjetrafik.överskridande
talanallmännasdetoch föryrkestrafiklagenenligtmåliäven part

målidockVägverketförvaltningsdomstol. är part somallmänhos
län.fleraberörlinjetrafiktilltillståndåterkallelse somrör av

tillenkätsvarlänsstyrelsernasuppgifterVägverketsEnligt
årsarbetskrafter541995årunderlänsstyrelsernaverket avsatte

årsiffra förMotsvarandeyrkestrafikärenden.handläggningför av
ârsarbetskrañer.521994 var

ansökantrafikyrkesmässig rörärenden omflestaDe om
fordon,antaletutökningtrafikansvarig,utbytetrafiktillstånd, avav

Lämplighetsprövningentillsynsärenden.ochtaxiförarlegitimation
ekonomiska pröv-denliksomskärpts,hartillståndhavarenav
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ningen förutsättningarna bedriva yrkesmässig trafik. Kravenattav
handläggarnas kompetens har därmed ökat.

betydelse för tillsynen den yrkesmässiga trafikenAv stor ärav
åtgärder för komma till med olika former ekonomiskarättaatt av

Ävenoegentligheter. här länsstyrelsernahar roll. förordningenlen
myndighetssamverkan1995:736 regional för bekämpningom av

ekonomisk brottslighet föreskrivs det i varje län skall finnasatt ett
regionalt samverkansorgan ekonomisk brottslighet. Organetmot
skall ledas landshövdingen och knutet till länsstyrelsen.av vara
Organets uppgift verka för effektivisering kampenär att moten av
den ekonomiska brottsligheten informationsutbyte, över-genom
läggning beträffande föroch samordning verksamhetsplanering
statliga myndigheter inom länet.

Bilregisterfrågor1.4.4

Uppgifterna i bilregistret vidanvänds uppbörd skatt ochav
kontroll fordonsbeståndet. fordonVem äger ärettav som av
central betydelse i registreringssammanhang. fordonEtt som
omfattas registreringsplikt får endast brukas fordonet ärav om
registrerat och till fordonet därmed förts i registret.ägareen
Registreringen direkt rättslighar verkan då det gälleräven en

för fel och brister i fordonets trafiksäkerhets- ochansvar
miljöegenskaper skyldighet föreskrivna besiktningar,görasamt att
skyldighet betala fordonsskatt skyldighet betalaatt samt att
felparkeringsavgift.

Tidigare hade Vägverket uppgiften central registrerings-som
myndighet och länsstyrelserna regionala sådana myndigheter.som
Länsstyrelsen prövade frågor registrering eller avregistrering,om
ägarbyten och frågor avställning eller upphörande avställ-om av
ning. Uppskattningsvis arbetadel70 180 med bil-personer-
registerfrågor hos länsstyrelserna.

l 1994/952126 föreslogs rationalisering bilregister-prop. en av
verksamheten bet. l994/95:TU23, rskr. 1994/95356. Läns-
styrelsens uppgifter enligt bilregisterkungörelsen har i enlighet
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januari 1996den lfr.o.m.Vägverket,tillhärmed förts över som
fordons-frågorallaför rörsamlatfåtthar ett somansvar

registrerings-Vägverketl995zl358. ärregistrering SFS
ibestämmelsernafrågor rörochmyndighet prövar som

verksamheten.effektiviseraanvänds förteknikkungörelsen. Ny att
bildfångst-hjälpmedskeri registretuppgifterlnmatniiig avav

anmäl-komplettamedärendenalla enklakanMed dennatekniken.
Ägarutredningar utredningarochautomatiskt.registrerasningar

ochminskaförväntas attpåställningoch nyagenomom av-
i bruk.kommerblanketterenklare

viakundendärtalsvartjänst,utvecklarVägverket även en
demedtelefaxviaregisterutdragbeställaskall kunnatelefon ett

tillstår ettägaresåsomuppgifterna,efterfrågade somvem som
ocksåkanbetald. Numerafordonsskatten ärochvisst fordon om

medtelefonsamtalställasfordon ettavställt genomett
anmälanskallframtid även omtalsvartjänst. lnom ensnaren

telefon.kunnaavställning göras per
telefonservicenochbilregisterärendenHandläggningen av

Arjeplognämligeni landet,platsertillkoncentreras trenumera
Örebro 20medochmed 40Visby personer.med 60 capersoner,

propositioneniregeringenframhölltelefonservicegällerdetNär
utvecklaförenheterarbeta i attmed störrefördelardet finns attatt

underbemanninghållamöjligheternaökaspecialistkunskaper, att
tolkservice.visshelgerochkvällar attsamt ge

förbättravaritharorganisationsförändringen attmedSyftet
förinomhandläggningstidernakortaoch enservicen ramen

mil-till 40beräknadesNettobesparingenbesparing.ekonomisk
helt år.kronorjoner

Fordonsskattefrågor1.4.5

tillregistrerad ettägareoch ärbilregistretiUppgifterna somvem
fordonsskattefrågan.förbetydelseavgörandefordon är av

fordonsskattelagenenligttillbetalasFordonsskatt staten
länsstyrelsen,tidigareBeskattningsmyndighet1988:327. var
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länsstyrelsen sådanuppdragVägverket beslutademedan omav
ochverkställde uppbörd skattdröjsmålsavgiftskatt och samt av

länsstyrelserna arbetade 35skattetillägg och Hosavgifter, ränta. ca
fordonsskatteärenden.årsarbetskrafter med

frånflyttade,Bilregisterverksamheten övernämnts,ovansom
januari 1996. IVägverket fr.o.m. den llänsstyrelserna till prop.

Vägverket kommereftersomregeringen,framhöll1994/95:126 att
finns det inte längrefordonsregistreringför allatt sammasvara

beskattnings-skalllänsstyrelsernatidigaremotiv att varasom
myndighet.

förslaglämnade i RSV 1995:3RapportRiksskatteverket, RSV,
fordonsbeskattningen.för lorganisationtill framtida prop.m.m.

underlag, läns-föreslogs, med1995/96:24 attrapporten som
beskattningsmyndighet fordons-uppgifterstyrelsens som

tillfrån länsstyrelsernaskulle förasbeskattningens område över
1995/96:12.l995/96:SkU4, rskr.skatteförvaltningen bet.

Skattemyndig-januari 1996 SFS 1995:1201denFr.o.m. l är
Örebro hela landet.fordonsbeskattningsmyndighet förheten läni

förvaltningsmyndighet itidigare, centralRiksskatteverket är, som
ärende-förSkattemyndighetenfråga fordonsskatt. svararom

ärenden.beträffande specifikatelefonfrågorhandläggning samt
fordonsskatteärenden.mednärvarande arbetar 14För personer

såväl registrering fordonbeslutadelänsstyrelsernaNär avom
beslut förekom ioch dubblaföljdes ärendenabeskattningsom

gäller bådeomprövningfall begäranutsträckning. delstor omen
besluta iskall Vägverket förstskattefrågan,registrerings- och

tillärendet skatte-därefter överlämnaregistreringsfrågan och
antaletdet totalahade beräknatmyndigheten. Riksskatteverket

förstaUnder defordonsskatt till 15 000.beslut avseende treca
antal ärenden.mindrekvartalen kan konstaterasår 1996 ett

ochuppbördsmyndighet för fordonsskattVägverket är svarar
både bilregister ochbeträffandeallmänna telefontjänstenför den

fordonsskatt.
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överlastavgiftFrågor1.4.6 om

Överlastavgift med högreframförsfordon vägettuttas om
vadbruttovikttrippelaxeltryck ellerboggitryck, änaxeltryck, som

1972:435eller Lagenfor fordonettillåtet vägen.är om
viktbestäm-överträdelseforöverlastavgift lägger ansvaret av

fordonet.melserna ägaren av
antecknadebilregistretdär den iläni detlänsstyrelsenDet är

beslutarenligt registretsin adressfordonet harägaren omsomav
landet. Förhär iregistreradefordonöverlastavgift för ärsom

Stockholms län.Länsstyrelsen iavgiftenpåforsandra fordon av
polisen.ärendet frånunderlag formedfårLänsstyrelsen rapporten

beräknings-databaseradelänsstyrelsensbearbetas iUnderlaget
avgiften.självaberäknasHärvidbeslut fattas.vareftersystein,

olikaeftergiftellernedsättninguppkommaocksåkanFråga avom
prövningavgift, dvs.beräknadriktigtfor sigi ochskäl avenenav

juridiskaexempelvisandra kravställer heltärendet som
kunskapen

organisa-Överlastavgiftärendena tidigaresamordnades rent
yrkestrafikfunk-sköterdaglbilregisterhanteringen.medtoriskt

Ärendetillströmningen ärhåll ärendegruppen.flestadetionen
den hängereftersomlandet,ochåretfördeladojämnt överöver

olikakontrollfrekvensochövervaknings-med polisenssamman
beslutunder året 697hade över-1996juli månadhåll. T.o.m. om

kr.262 700sammanlagd 5medlastavgift fattats summa omen
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Avslutade utredningar1.5 och förslag

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik1.5.1

Statens räddningsverks lägesrapport farligttransporterom av
gods

På begäran Försvarsdepartementet Statens räddningsverk iav gav
lägesrapport med åtgärdsprogram,l993 Transportmars en av

farligt gods.
Räddningsverket begär få bemyndigande före-att ett att utge

skrifter för länsstyrelsernas besluta lokala trafikföre-rätt att om
.skri/ier. Syftet få till stånd enhetlig behandling landetär överatt en

de riskbedömningar åligger länsstyrelserna. Räddnings-av som
verket bl.a. det vid vägvalsstyrningen skall finnas rekom-attanger
menderade gods, kompletteradeför farligt med punktvisavägar
förbud förbi särskilt skyddsvärda objekt, liksommot ettpassage

med kartframställning och förbudsskyltning i trafiken.program
Räddningsverket föreslår också länsstyrelsernas bemyn-att

digande lokala trafikföreskrifter för farligtatt ut transporterge av
gods borde förordningen farligt gods,transportges genom om av
och inte vägtrafikkungörelsen.som nu genom

Regeringens skrivelse 1992/93:258 Farligt gods m.m.

skrivelsenl lämnas redogörelse för läget inom områdenaen
beredskap för kemikalieolyckor och farligt gods.transporter av

bygger bl.a.Den räddningsverkspå Statens lägesrapport,
Transport farligt gods. Regeringen uttalar fråganattav om
Räddningsverkets utfärda föreskrifter för länsstyrelsernasrätt att
befogenhet lokala trafikföreskrifter, med stödatt utge av
förordningen farligt gods, fordrar fortsatta överväganden.av
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miljöanpassatförsamhällsplanering ettRegional
REStransportsystem -

miljö-regionalaregeringenuppdraggjordeLänsstyrelserna av
åtgärderregionalaochlokalatillförslagochtrafikanalyseroch gav

sammanställdeBoverketmiljöanpassa transporterna.kunnaför att
iregeringentillresultatetsamladedetredovisadeochanalyserna

september 1995.
förinvesteringarnaplaneringenlänsstyrelser attFlera avanser

driftenochplaneringenmedsamordnas avbörinfrastrukturen
Boverketbedömningen.dendelarBoverket serkollektivtrafiken.

ske. Ombörsamordninghurtillmöjligheterprincipiellatvå en
irollfårlandstingenochgenomförsförslag enregionberedningens

bli denautomatisktlandstingenskulleinfrastrukturplaneringen
skekunnasamordningenbörfalllsamordnaren. annatnaturliga
s.k.mellan parterna,avtal upprättascivilrättsligaattgenom

iförstai steginnebär ett enKontraktet attplankontrakt. man
fleraellerhurtillframkommeröversiktsplaneller enregional-

bebyggelseomgivandedessoch hurlokaliserasskallanläggningar
avtalcivilrätsligtireglerar ettDärefterutformas.skall man

genomförandet.föråtagandenparternas
hjälpmedsamverkanformdenna avföreslårBoverket att av

enligtbör,Länsstyrelsernautredasskall närmare.plankontrakt
sådanaupprättandetvidrollcentralspela avkunnaBoverket, en

avtal.

samordnadangåendeförslagrevisorersRiksdagens
länsförvaltning

samordnad läns-reformengranskatharrevisorerRiksdagens
handförstaisyfteGranskningensl995/96:RR3.förvaltning var

ochorganisationlänsstyrelsernaskartläggninggöra avatt en
kommunikationsfrågor.bl.a.medarbete

råder ioklarhetervissa ansvars-konstaterarRevisorerna att
sektorsmyndig-mellankommunikationsområdetfördelningen
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länsstyrelserna. förefaller främstheterna och Detta ansvaretavse
för trafiksäkerheten.

tratiksäkerhetsarbetetUtvärdering av

Sinova utvärderathar konsultföretagetuppdrag VägverketPå av
Utvärderingen har itrafiksäkerhet.arbete medVägverkets

aktörer ochmed andraVägverkets samarbetehuvudsak gällt
Utvärderingresultat iredovisade sittintressenter. Sinova rapporten

trafiksäkerhetsarbetet, 995- 12-20.lav
Vägverketsbl.a. både inomskriver i sinSinova attrapport

det rådermedvetenlänsstyrelsernaregioner och är attomman
trafik-vad betrafaroch ansvarsfördelningen,oklarhet rall-om

och länsstyrelserna. prak-säkerhetsarbetet, mellan Vägverket I
tiken hålls samarbetet sparlåga.

aktivtVägverket bliSinova måste motatt meranser
fungerande nätverk.lokal nivå utvecklakommunerna och

samverkan med trafikpolisensVägverket iSinova också attanser
den del polis-arbeta medledning länsplanet bör av

dvs. ordningspolistrafikpolisen,organisationen inte tillhörsom
och närpolis.

vägtrafikkungörelsenFörslag till ändring m.m.av

ändring nuvarande reglerförslag tillVägverket har upprättat ett av
bygger underlagtrafik i Förslagetochväg terräng. somom

Rikspolisstyrelsen och Svenskamedtagits fram i samarbete
kommunförbundet.

trafikförordningenförfattninginnebärFörslaget att en ny --
föränd-vägtratikkungörelsen 1972:603. Enbl.a.ersätter av

och trafkregionerVägverketsringarna föreslås är väg-attsom
besluta lokaladet gällerlänsstyrelserna vissanärersätter att onz

meddelatrafikföreskrifter, dock inte det gällernär rätten att
gods. foreskriftsrättenföreskrifter farligt Dentransporterom av

länsstyrelsen.föreslås ligga kvar
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Kommunikationskommittén

NydelbetänkandeförstalämnadeKommunikationskommittén ett
1996.i1996:26,SOUtrafikpolitikenikurs mars

inriktningaralternativafemanalyserathar avKommittén
därgrundalternativunderhåll,ochutbyggnad ettinfrastrukturens

samhällsekonomisktbedömtsingåråtgärderalla somsom
regionalförtrafiksäkerhet,för ettmiljö,för ettlönsamma, ett

medjämförtsharAlternativennäringslivsfrågor.förochbalans ett
beräknasåtgärderomfattarenbart varaalternativ somett som

1997/98.årsskiftetvidpåbörjadeellergenomförda
alternativadeanalysernafrånresultatenledningMed avav

inriktningtillförslagutarbetatkommittén avettharinriktningarna
Kommittén1998-2007.periodenunderinfrastrukturplaneringen

trafiksäkerhetsarbetettrafiksäkerhet, avbeträffar attvadföreslår,
iåtgärdernagenomförapåinriktasskäl attsamhällsekonomiska

Åtgärderna i vägsys-trafiksäkerhetsprogrammet.nationelladet
olycks-särskiltpunktinsatserkoncentrerasskalltemet

på väg-förstället störreisträckorochkorsningardrabbade
investeringar.

analyserredovisatvidaredelbetänkandesitt aviharKommittén
fattade årenriksdagenbeslutdeimålentrafikpolitiskadehur som

trafiksäkerhetenbeträffarVaduppfyllts. menarharoch 19911988
breddas. Det ärmåstetrafiksäkerhetsarbetet ange-kommittén att

målethurvisa attdvs.nollvisionen,s.k.denutvecklaläget att
förverkligas.kanvägtrafikenidödsolyckornafå borthelt

Kommunikationskommitténlämnade en1996höstenUnder
bedömningdär sir.redovisadeKommitténregeringen.tillskrivelse

kollektivtrafikensregionalatill denstödstatligtbehovet avav
bordemdkr9ytterligareansågKommittén att av-infrastruktur.

infrastruktur.kollektivtrafikensregionaladenstöd förtillsättas
delbetänkandekommitténlämnade ett om1996novemberI

delbetänkandet1996:165. ISOUvägtrafikenbeskattning av
kol-främstdvsvägtrafikbeskattningen,hurkommitténanalyserar

årligadenochdrivmedelpåenergiskattendioxidskatten,
förstyrmedelekonomiska attanvändaskanfordonsskatten, som

ochmiljömål församhälletsbl.a.riktningiutvecklingen motstyra
.
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säkerhet. Kommittén föreslår bl.a. fordonsskatten för de lättasteatt
och de fordonen skall höjas, förtyngsta jämnareatt styra mot en
viktfördelitin fordonsparken och därmed öka trafiksäkerheten.g av

drivaFör utvecklingen trafiksäkrare fordonatt föreslårmot
Kommunikationskommittén Vägverket bör i uppdragatt att
utarbeta underlag för för klassning fordonensett ett system av
.väkerhetsegenskaper.

Delegationen för Transporttelematik

Delegationen för transporttelematik har i uppdrag "utredaatt
frågor informationsteknologins trafikpolitiska konsekvenserom
och behovet utforma regelverk kring informationstek-att ettav
nologins användning i trafiken bereda förslag till särskildasamt
insatser för främja användningen sådan teknologi iatt av
transportsektorn".

Delegationen har i sitt delbetänkande Bättre trafik med väg-
informatik SOU l996:l7 bl.a. belyst väginformatikens trafk-
politiska ejjekter. Delegationen det finns många tillämp-attanser
ningar inom vägtrafikområdet, kan bidra till infria deattsom
trafikpolitiska målen. trafiksäkerhetBättre kan uppnåst.ex. genom
olika fordonsbaserade reducerar hastigheten i vissasystem som
situationer.

Delegationen i delbetänkandet förslag till organisation förger
vägtrafk/edniøvg. Vägtrafikledning handlar åtgärder för attom
hålla säker och tillgängligvägen för trafiken, och ledaatt styra
trafik informera trafikanterna och trafiksituationen.samt väg-om
Delegationen föreslår för vägtrafikledningen iatt ansvaret
storstadsregionema läggs organisation med berördaen
kommuner och Vägverket huvudman. Vägverket skallsom ansvara
för vägtrafikledningen på det nationella förslagetl ingårvägnätet.

vägtrafikledningenäven skall samverka med flertalatt olikaett
intressenter i trafiken, inte minst polisen.
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förändringarjärnvägssektornsUtvärdering av

gradvilkeniutvärderatuppdragregeringensharStatskontoret
riksdagensedanförändrats togharkonkurrenskraftjärnvägens

ingickuppdraget även atttrafikpolitik. lårs1988beslut om
uppfyllelse.målenstrafikpolitiskadeutvärdera

järnvägensutvecklingenslutsatser attStatskontorets avvar
elleroförändradtillbidragithar1989sedan årkonkurrenskraft en

målen.trañkpolitiskademåluppfyllelsebättre av
och läns-Banverketi SJ,aktörerjärnvägensUppdelningen av

konkur-järnvägensstärkthaStatskontoretbedömertrafikbolag
Banverkettrafkföretag,effektivttillutvecklatsharrenskraft. SJ ett

ochjärnvägarunderhållaochbyggaförmåganutvecklat atthar
densamordnamöjlighetenhar utnyttjat attlänstrafikhuvudmännen

trafiken.regionala

och vägtrañkFordon1.5.2

yrkestrafikochtaxiOm annan

tillförslaglämnatregeringenuppdragharStatskontoret av
tillsyneneffektiviseratillsyftar avattförbättringar som

ochtaxiOmiredovisades rapportenUppdragetyrkestrafiken.
ståndtillfågickFörslagen att1993215. utyrkestrafikannan

andraochtillsynsmyndighetenmellan.sanzverkanfördjupaden
bordelänsstyrelsernaocksåansåg attStatskontoretmyndigheter.

kör-ochbil-yrkestrafik,samordnaorganisatorisktöverväga att
ochsamverkaninternadenökasyfteikortsfunktionerna att

informationsutbytet.
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Den yrkesmässiga trafiken samordnings- och
genomförandefrågor Ds 1994:100

följaFör avregleringen yrkestrafiken tillsatte Kommu-att upp av
nikationsdepartementet ledningsgrupp för yrkestrafikfrågor.en
Gruppens uppgift bl.a. föreslå åtgärder kunde effek-attvar som
tivisera tillsynen trafiken kartlägga behovetöver samt att ytter-av
ligare lagstiftning ledningsgruppen bildadesområdet. fyraInom
arbetsgrupper.

Öka .samarbetet mellan myndigheter ochFör organisationeratt
föreslog länsstyrelserna skulle få regeringens uppdragl attgrupp

erforderliga initiativ till samverkan mellan berörda regionalaatt ta
myndigheter, första hand Skattemyndigheten, kronofogde-i
myndigheten, Tullverket.polisen och

det arbetet dessutom samrådsgrupperl dagliga borde bildas för
desamverka i löpande frågor mellan regionala myndigheterna.att

Länsstyrelserna borde få det gäller erfarenhetsutbytenärett ansvar
med de regionala organisationerna yrkestrañkområdet.

effektivt kunna genomföra statsmakternas beslutFör ansågatt
får synpunkter2 det vikt från användarnaär attattgrupp manav

och användarna får information. Det behövs tydliga och enkeltatt
utformade regeländringarregler, information i god tid ochom
reglerna skall träda i kraft först förutsättningarna förnär
tillämpningen i praktiken föreligger. Vidare ansåg attgruppen man

tilldelamåste tillräckliga för tillämpning och övervakning,resurser
sanktionerna tillämpas effektiva, de inblandademåstesom vara
myndigheterna samverka och det måste finnas centralmåste en
myndighetsfunktion tillräckliga ekonomiska och kunskaps-med
mässiga resurser.

lämnade synpunkter behov yrkes-Grupp 3 översynav av
tilltrafiklagstiftningen, låg till grund för direktiv 1995 årssom

yrkestrañkutredning, nedan.se
verksamhetsplan,slutligen lämnade förslag tillGrupp 4 orga-

nisation för yrkestrafken Vägverket.inomm.m.
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fordonsbeskattningenförorganisationFramtida m.m.

förorganisationFramtida1995:3Riksskatteverkets m.m.i rapport
frågorbl.a.Riksskatteverket attfordonsbeskattningen omanser

intedelänsstyrelsernahos närhemmahörinteöverlastavgifter
Vägverketsförbilregisterärenden. Inomhandläggerlängre ramen

kunnaRiksskatteverket,enligtärendena,skulleorganisation
Vägverkets regioner.ellercentraltVägverkethandläggas avav

avseendekörkortshanteringframtidatillFörslag
körkortstillstånd/lämplighetsprövning

och yrkes-körkortsfrågorförarbetsgrupplänsstyrelsernasLAKY
års1994tillställdpromemoria,ihartrafikmässig en

scenariotänkttillutkastredovisat ettkörkortsutredning, omett
lämplighetsprövningmed denkörkortstillstånd ersätts somdagens

föreslår.Körkortsutredningen
tillhandahållsläsningoptiskföransökningsblankettsärskildEn

jämtelämplighetsprövningbegäran even-sökanden. När enomen
länsstyrelsentillansökningsavgift kommer scannas upp-tuell

användaskommerkortinom atti datasystemetgifterna som
hämtasRegisteruppgifterlänsstyrelser.samtligagemensamt av

sökandenskontrollförregister motberördaandrafrånautomatiskt
tillskickasochautomatisktfattasbeslutpositivtuppgifter. Ett

sökandentilldirektlämnasellerdagar,tilltvåsökanden inom tre
tilldirekthärförkostnadenerläggsförarprovetInfördisk.över

Vägverket.
ansökningshandlingenläsningenautomatiskafall dendel av

förutsattadeninteregisteraktuellakontrollenoch mot ger
belastnings-formnågonharsökandendvs.informationen, av

Ärendetkörkortshandläggaren.tillköärendet iställsuppgifter,
kringstöd.utvecklatvälmedsedvanligt ettdå sätthandläggs

omständig-beroendedeltill yttreblirHandläggningstiden stor av
polismyndigheten,medverkanmyndighetersandraochheter

trafikinspektören.sjukvården,frivården,socialförvaltningen,
mil.domstolarnarådet,Trafikmedicinskakonsultläkaren,
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Enligt LAKY:s uppfattning kan kommande lämplighets-en
prövning i samband med ansökan körkort handläggasom av
länsstyrelserna rationellt, effektivt, rättssäkert och resurssnålt. Där
finns redan erforderlig kompetens och teknikutvecklingen talar väl
för den lösningen. En sådan ordning skulle enligt ocksågruppen
renodla rollerna mellan Vägverket och länsstyrelserna såtillvida att
Vägverket har hand förarprov och utfärdande körkorts-om av
handling medan länsstyrelsen för bedömningenansvarar av
sökandes personliga och medicinska lämplighet erhålla ochatt
behålla körkortsbehörighet.en

års1995 yrkestrañkutredning

Uppdraget till 1995 års yrkestrañkutredning gick ut överatt se
yrkestrañklagstiftningen och övrig författningsreglering för
yrkestrafiken, utarbeta förslag till sammanhållensamt att en ny
törfattningsstruktur området. l utredningens betänkande Ny
yrkestrañklagstiftning SOU 1996:93 lämnas förslag till en ny
yrkestrafiklag respektive förordning, biluthyrningslagsamt en ny
respektive förordning.

Mvndighetsorgczrzisationen

Yrkestrafkutredningen föreslår, med utgångspunkt i den riks-av
dagen beslutade 1994/952126 framtidaDen trafikadmini-prop.
strativa verksamheten bet. 1994/95:TU23, rskr. 1994/952356 att
frågor trafiktillstånd skall sökandenprövas, fysiskärom om en

länsstyrelsen i det län där vederbörande folkbokförd.person, ärav
Om sökanden juridiskär skall frågorna läns-prövasen person av
styrelsen i det län där verksamhetens ledning finns. Vägverket
skall dock, liksom hittills, frågor tillstånd förpröva linjetrañkom

berör flera län.som
För få smidig hantering körkortatt och taxiförar-en av

legitimation, föreslås hanteringen sådana frågor samordnas.att av
Utredningen föreslår såväl ansökan taxiförarlegitimationatt om
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sådanvarning,respektiveåterkallelse,frågor avomsom
ellersökandendärläni detlänsstyrelsenlegitimation prövas av

folkbokförd.legitimationen ärinnehavaren av

trafikinternationellFrågor om

yrkestrañkärenden,internationellahandläggningenfrågal avom
föreslårland,till annatettgår gränsentrafiken överdärdvs.

myndighetsorganisationenrenodlingyrkestrafikutredningen aven
Förslagettillståndsprövningen.effektiviseringdärmedoch aven

till-ärendensamtligahandläggabörVägverket omgår attut
handläggerlänsstyrelsernamedantillstånd persontransporter,

eko-EuropeiskaEESinomgodstrafikenförtillståndärenden om
hand-föreslåsGeneraltullstyrelsensamarbetsområdet.nomiska

utanför EES.godstrafikenförtillståndlägga

samkörningRegisterfrågor, m.m.

tillståndshavaren,uppgifterdetförsyrkestrafikregistret oml
tillstånd,slagtillståndet,meddelathar avmyndighetden som

trafikutövningenförhar ansvaretdemellerdenuppgift somom
tillståndåterkallelsevarning,uthyrningsverksamheten, aveller

m.m.
bestämmelser ettfinns1986:617utsökningsregisterlagen oml

REX-s.k.detutsökningregister,landet gemensamthelaför
exekutions-inomanvändasskallhandi förstaregistret, som

myndigaeterandra utan-användasfår ävenRegistretväsendet. av
trafik-innehavaretillsynförbl.a. överexekutionsväsendet, avför

1988:263.yrkestrafiklagenenligttrafikansvarigaochtillstånd
relevantameddärförsambearbetasREX-registretiuppgifterVissa

gångersamkörsRegistren tre peryrkestrafikregistret.iuppgifter
till läns-informationföruppgiftersammanställerVägverketochår

förpersontretsenföreslårYrkestrafikutredningen attstyrelserna.
utsökningsregistrettilldirektåtkomsten,intesambearbetning, men

utvidgas.
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polisregisterkungörelsenl l969:38 föreskrivs läns-att en
styrelse får ha terminalåtkomst till polisregister för upplysning i

Åtkomstenärenden körkortstillstånd och trafiktillstånd. ärom om
begränsad till uppgift huruvida förekommeratt avse om en person
i registret eller inte. Utredningen föreslår åtkomsten till polis-att

utvidgas till omfatta. förutomregister ärenden vid ansökan,att
tillsyn tillståndshavare vidareäven personkretssamt änav en nu.

Även ärenden taxiförarlegitimation föreslås bli omfattadeom av
registeråtkomsten.

Patent- och registreringsverket, PRV, registermyndighet förär
aktiebolagsregistret. handelsbolagenFör finns motsvarande han-
delsregister också förs hos PRV. Utredningen föreslårsom en
.samkörning mellan PR och yrkestrafikregistret,V:s register enligt

modell införts för samkörning mellan yrkestrafik- ochsamma som
utsökningsregistren för avisering till länsstyrelserna.

Vägverkets frågaredovisning uppdrag i effektiviseringav om
handläggningen körkorts- och yrkestrafikärendenav av

Regeringen i december Vägverket i1995 uppdrag i samrådatt,gav
Örebromed Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i

län, utreda handläggningen körkorts- och yrkestrafikärendenav
föreslå de tekniska och administrativa förändringarattsamt som

behövs för effektivisera den. Utredningen skulle ske medatt
utgångspunkt från nuvarande fördelning och uppgifterav ansvar
mellan Vägverket och länsstyrelserna enligt l994/95:l26.prop.

redovisningenl den 26 juni 1996 presenterade arbetsgruppen
sina förslag, några nedan.nämnsvarav

Arbetsgruppen har i första hand riktat sig åtgärder som
kan effektivisera länsstyrelsernas handläggning körkorts- ochav
yrkestrafikärenden och kan genomföras inom tvåårsperiod.som en
Gruppen pekar vissa åtgärder behöver utredas ytterligaresom
och möjligheter den moderna tekniken redan i dag.som ger

Länsstyrelserna bör det datornätverk Vägverket haröverta som-
hos länsstyrelserna och fungerande kommunikation bören upp-
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handläggningenHelacentrala register.Vägverketsmedrättas
und-överföringarmanuelladatormiljö såibör ske attsamma

viks.
ochsamarbetetformaliserabörVägverketochLänsstyrelserna
ochansökningsblanketterdataprofiler,enhetligaframbl.a. ta

beslutsmallar.
relevantanödvändiga ochtilltillgångenklareochsnabbareEn

läns-förnödvändigmyndigheterolika ärfrånregisteruppgifter
styrelserna.

efter-begränsas,körkortsregisterblad börframställdaAntalet
körkortsin-föranlederbladdessa25 %endast avcasom

körkortsförordningenÄndringar ii 84 §föreslåsgripande.
vidförstskerunderrättelseinnebär1977:722 attsom

kr. Detta600tidigarekr,800överstiger motpenningböter som
dendå detförseelser ärupprepadevid samman-gäller även

tilluppgåskallfemårsperiodunderlagda somensumman
Effektenlämnas.skallunderrättelseförkr av800minst att

beloppeteventuellt höjaförutvärderasbör atthöjningen senare
kr.till 0001ytterligare

yrkesmässigadentillsyn tra-effektivunderlättaFör avatt en
författningsregleratutredning ettföreslåsfiken närmare aven

yrkestrafiklagstiftningen.iregisterbladmed ävensystem

såvälfrånvinnafördelardet finns attframhållerArbetsgruppen att
sårbarhetssyn-frånrättssäkerhetssynpunktocheffektivitets- som

yrkestrafik-respektivekörkorts-samordningmedpunkt aven
samordning.sådanförordarochverksamheterna en

körkortsutredningårs1994

Iagtekniskuppdragihade görakörkortsutredning attårs1994 en
ochtydligafå demförkörkortsförfattningarna attöversyn av

ipraxisenhetligfrämjaförlättöverskådliga attsamt en
ocksåutredningenhadetilläggsdirektivEfterkörkortshanteringen.

länsstyrelsernasförenklingtillförslaglämnauppdragi avatt
slutoetänkandei sittharUtredningenkörkortsfrågor.hantering av
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En körkortsreform SOU 1996: l4 behandlat dessa frågor. En ny
körkortslag respektive förordning föreslås. De Körkortsutred-av
ningens förslag berör denna utredning redovisas kort nedan.som

Myndighetsorganisationen

Utredningen föreslår körkortsärenden skall handläggas läns-att av
styrelsen i det län där körkortsinnehavaren folkbokförd, och inteär

i dag den länsstyrelse har meddelat körkortstillståndet.som av som
Förslaget sammanfaller med vad i den riksdagensägssom av
beslutade 1994/95: l 26.prop.

Hanteringen körkortstillståndav

Utredningen föreslår körkortstillstånd inte längre skallatt vara en
förutsättning för erhålla körkort, prövningenatt utan att av en
körkortssökandes personliga och medicinska förhållanden skall
ske samband medförarprovet.i

dagl det länsstyrelserna handlägger körkortstillstånden,är som
medan det Vägverket ansvarig myndighet för förar-är ärsom

Utredningen förordar prövningen sker hos endaattproven. en
myndighet, Vägverket, och bestämt Vägverkets regionalanärmare
enhet, där lörarprovsstationen finns. skulleDetta innebära en
genomgripande förändring kompetensfördelningen mellan Väg-av
verket och länsstyrelserna och kräva organisatoriska och
administrativa överväganden Körkortsutredningen bedömtsom
inte legat inom för dess uppdrag.ramen

Registerblad från Vägverket på grundval begångna brottav

Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket dom, beslut,om
strafföreläggande eller föreläggande ordningsbot rörav som en
körkortshavare och vissa i körkortsförordningensom avser
uppräknade brott körkortshavaren har gjort sig skyldig till.som
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skall verketunderrättelsesådanVägverketNär emottar en
iochunderrättelsenidevariregisterblad,framställa ett anges

skallVägverketregisteruppgifterna.körkortsregistret upptagna
domstolAllmänlänsstyrelsen.berördadentillregisterbladetsända

uppräknade brott.förordningenvissa ibeträffandeskall därutöver,
Litredningenlänsstyrelsen.tillbeslutellerdomkopiasända aven

för brottlämnasskallunderrättelsesådan somföreslår att en
underkr800sammanlagt senastemed minstpenningböterföranlett

vidgällaocksåföreslåsbeloppsgrånsMotsvarandefem åren.
förseelser.upprepade

trafikärendenhanteringframtidaScenario för av

ochkörkortsfrågorförarbetsgrupplänsstyrelsernasLAKY
länsstyrelsernashurtillförslagframlåtithartrafikyrkesmässig ta

lT-stöd.med hjälpframtidenihandläggastrañkärenden kan av
RapportenFrontec.konsultföretagetutförts.avharUppdraget
ADB-stödmoderntmedlänsstyrelsernahurbeskriver96-09-18

trafik-hanteringsäkerochkvalitativeffektiv,få så avkan en
möjligt.ärendena som

yrkestrafikärendenochkörkortsärendenbyggerModellen att
informa-ochförenklasmåsteAnsökningsförfarandetintegreras.

Handläggningstidenlättillgänglig.blimåstesökandentilltionen
tillmöjlighetochminimumtillkortasmåsterutinärenden ettför ge

snabbtskallHandläggarendisk.direkt serverasexpediering över
inte-ADB-stöd skallModerntärendet.förfakta vararelevanta

kommu-snabbareochtrafikärendesystemetdelar igrerade en
måstemyndigheterandramedochsökanden varamednicering

möjlig.
klaraförplanerasmåste atttrafikenheteninomArbetet

trafik.yrkesmässigtillsynsärenden rörförarbetstoppar, somt.ex.
omfördelaochfördelakunnaeffektivtdärförmåsteSystemet

ihanterasuppgifterkontrolleninternaarbetet. Den somav
säkerställas.ocksåmåstesystemet

samplaneringtillfälligt krävakantrafikenhetenBelastningen
därförmåsteSystemetlänsstyrelsen.inom varaenheterövrigamed
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utformat så länsstyrelseledningen enkelt kan få överblickatt en
den totala verksamheten och kunna periodvis tillföraöver resurser

till de enheter har hög belastning.som
Vägverkets samordningsansvar vikt för likformigär attav en

hantering skall ske landet.över

Uppföljning utvecklingsmöjligheter trafikärenden inomav av
länsstyrelsen

Länsrådsföreningen länsstyrelsernashar arbetsgruppLAKYgett
för körkortsfrågor och yrkesmässig trafik i uppdrag följaatt upp

trafikadministrativaden verksamheten körkorts- och yrkestrafik-
frågor inom länsstyrelserna.

framhållerLAKY i 1996-10-23 länsstyrelsernasrapporten
långa förvaltningsrättsliga erfarenhet och gedigna juridiska, eko-
nomiska höga lT-kompetens. Kompetensenäven ärsamt numera
nödvändig ärendenvid handläggning återkallelse kör-av om av
kort, inte minst eftersom länsstyrelsen i sådana mål i för-är part
valtningsdomstolarna. gäller ärenden tillstånd tillDetta även om
yrkesmässig sådanatrafik och tillsynsfrågor i ärenden. Rapporten
trycker sammanhållandeockså länsstyrelsernas uppgifter när

gällerdet kampen den ekonomiska brottsligheten detmot
regionala uppgift inom konkurrensområdet.planet och dess

åtgärderBranschsanering och andra ekonomiskmot
brottslighet

Branschsaneringsutredningen föreslår delbetänkandeti Licens-
principskiss månatlig licens-avgift SOU 1996:172 atten en-

avgif, schablonskatt, införs för i första hand taxi-sortsen
branschen. villkor för driva taxirörelse ställs lägstaSom att ett
krav betalning och avgifterskatter i verksamheten. Skatte-av
myndigheten underrättar länsstyrelsen i de fall avgiften inte
betalats in, länsstyrelsen kan utreda orsakerna härtill ochså att om
förutsättningar föreligger, återkalla trañktillståndet.



1997:6SOU48

utredningarPågående1.6

utredningenREKO-STAT

deanalyseraochkartläggatillkallad förutredare attsärskild ärEn
AsektornstatligadeniFörändringarkonsekvensernaregionala av

organisatoriskaolikahurbelysabl.a.skallUtredaren1995:14.
påverkatvaltsindelningargeografiskaochlösningar som
uppdragsittredovisaskallUtredarensamordningsmöjligheterna.

januari 1997.i slutetregeringentill av

Kommunikationskommittén

sittlämnaskall1995:01KKommunikationskommittén
redovisaskall då ettKommittén1997.denslutbetänkande l mars

byggerkommunikationsplannationell entillförslag somen
tillförslagsamlatförgrundtillliggaskall ettFörslagethelhetssyn.

kommunikationsplan.nationellochtrafikpolitik enen ny

kommissionenFörvaltningspolitiska

lämnabl.a.skall1995:13FikommissionenFörvaltningspolitiska
strukturförändringarmedarbetetlångsiktigadethurpåsynpunkter

innefattaskallFörslagetbedrivas.börFörvaltningenstatligai den
sammanfattandenivå. Enlokalochregionalcentralsåväl som

april 1997.iregeringentillskall lämnasrapport
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Utredningen vägtrañkens samlade beskattningom

Utredningen vägtrafikens samlade beskattning Fi 1996:11om
skall inom området skall omfatta såväl lättagöra översynen som

Översynenfordon. skall koncentreras till vadtunga ärsom som
den lämpligaste avvägningen mellan forsäljningsskatt, fordons-
skatt, energi- och koldioxidskatt i syfte förbättra den samladeatt
styreffekten med avseende trafiksäkerhet och miljö. Utred-
ningen skall sin utgångspunkt i de principövervägandenta
Kommunikationskommittén har lämnat i sitt delbetänkande om
beskattning vägtrafiken SOU 1996:165.av

åtgärderBranschsanering och andra ekonomiskmot
brottslighet

Branschsaneringsutredningen Ju 1995:11 skall bl.a. överväga
frågor vandelsprövning och andra åtgärder för attom sanera
branscher särskilt för ekonomisk brottslighet. Utred-är utsattasom
ningen skall också lämna förslag hur främst det förebyggandeom
arbetet den ekonomiska brottsligheten kan effektiviserasmot

kontroll i samband med tillstånds- eller bidragsgivning.genom





SOU 1997:6 51

2 Utvärdering länsstyrelsernasav

nuvarande roll inom
trañkområdet

Konsultföretaget Sinova AB har uppdrag utredningenav
genomfört utvärdering länsstyrelsernas nuvarande roll inomen av
trafikområdet. Hur utvärderingen genomfördes och Sinovas egen
sammanfattning utvärderingen presenterades i delbetänkandet.av
Sinovas redovisning utvärderingen bilades i sin helhetav
delbetänkandet.

Sinova i sin utvärdering vissa signaler i intervju-attanger
materialet starka. En dessa detär råder få rollaklarheterär attav

fordonsonzråder.inom Enligt utvärderingen bör föransvaret
yrkestrafik och körkortsfrågor inte ändras.

Nedan Sinovas redogörelsepresenteras för vadegen som
framkom ansvarsfördelningen i trafiksäkerhetsarbetet.om

Trafiksäkerhet Sinovas redogörelseegen-

Många aktörer trafiksäkerhetsarbetettar spontant ettupp som
exempel på oklar roll- och ansvarsfördelning. Länsstyrelsens
sainordningsroll ointvistad och samarbetetär mellan länsstyrelsen
och de andra huvudaktörerna, Vägverket,tre polisen och
kommunerna, hålls i praktiken sparlåga. Men det ingenär
entydig bild.
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trafiksäkerhetenförDubbelt ansvar

medanregionerna,inget sägsnationellthar omVägverket ansvar,
länet.församordningsansvaretharlänsstyrelsen

förtrafikövervakningsplanVägverket upprättarochPolisen en
regionalfastställalänsstyrelsenochpolisen enskallSedanlänet.

ochLänsstyrelsenbudskap.dubblablirtrañksäkerhetsplan. Det
medståVägverket ansvar.att sammautser

trañksäkerhetsarbetet.styrmedel försaknarLänsstyrelsen

länsstyrelsernamellanTrafiksäkerhetsarbetet varierar

sinmarkeravilltydligthurlänsstyrelsernamellan manvarierarDet
konstaterarVissa atttrafiksäkerheten.församordnareroll som

driverandranågot annat,detta, ägnarVägverket ossstyr nu
grund attlänsstyrelsen avkörafår överinteVägverkethårt att

samordningsrollen.harlänsstyrelsen

trafiksäkerhetenförotillräckligahar resurserKommunerna

trañksäkerhetsarbetetiutpekade mensärskiltärKommunerna
nivå.politiskintressantsällanfrågan är

för-måstelänsstyrelsenochkommunermellanSamarbetet
Kom-planeringen.fysiskadenförKommunernabättras. ansvarar

läns-problemharochsektorsindelade somsammaärmunerna
styrelsen.

förändringstarkibefinner sigPolisvrganisationen

ökarställetlbemanning. resursernaminskadfårTrafikpolisen
ordningspolis.ochinom när-

läns-däryrkestrafiken.inomlänsstyrelsenPolisen möter
trafik-samordnareochmyndighetsbeslut, avfattar somstyrelsen

bekymmer.blirdetfalletdetiDetsäkerhetsarbetet. är senare
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Trq/iksäkerlzeten eftersatt länsstyrelseniär

Länsstyrelsens roll samordnare mellan centrala och regionalasom
nivån fungerar inte.

Trañksäkerhetsarbetet det område där länsstyrelsen orkatär
med minst. fordrasDet för länsstyrelsen skall orkaattmer resurser

det.med
Länsstyrelsen bryr sig inte samordna överlåter detatt utanom

Ärtill Vägverket. det oföretagsamhet eller prestige

Starkt samband mellan fysisk planering, yrkestrafilqrågor och
trafiksäkerhet

Länsstyrelsen spelar viktig roll inom den fysiska planeringenen
och inom yrkestrañkområdet myndighetsbeslut. Länsstyrelsen

därmedhar indirekt möjligheter minska olycksriskerna iatt
trafiken.
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3 Förtydligande av

länsstyrelsernas roll inom
trafiksäkerhet och kollektivtrafik

3.1 Länsstyrelserna och trafiksäkerhet

3 1 1 Förslagens innehåll
. .

Länsstyrelsernas samordningsroll

föreslårJag samordningsrollen trafiksäkerhetsarbetet påatt av
regional nivå skall ligga på respektive trafikverk/myndighet.
Den samordningsroll länsstyrelserna haft sedan den julilsom
1991 upphör. Länsstyrelserna föreslås i fortsättningen vara en

flera viktiga aktörer i trafiksäkerhetsarbetet, bl.a.av som
sammanhållande den trafikslagsövergripande länsplanen,av

regeringensenligt proposition 1996/97:53 Infrastrukturinrikt-
ning för framtida och länets högsta polis-transporter, som
myndighet.
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godsfarligtTransporter av

vägvals-medarbetei deraslänsstyrelsernastödjaFör att
trafikföre-lokaladekvaliténförhöjaochstyrningsfrågorna

föreslår jaggods,farligt attskrifter transporter avavsersom
bindandeutfärdabemyndiganderäddningsverk attStatens ges

området.påföreskrifnsarbetelänssryrelscrnasföreskrifter för

förslagentillMotiv3.1.2

samordningsrollLänsstyrelsernas

statligregionalreformenträddejuli 1991lDen nyenom
statligbl.a.reformenbakomMotivet attkraft.iförvaltning envar

ochallsidigtbildasskullemyndighet ettregional som
varandraintressensektoriellaolika motkankompetent vägasätt
tidpunktdennaförhållanden. Fr.o.m.regionalatillhänsynoch ta

samordnaregionaltförocksålänsstyrelserna attfick ett ansvar
främjande. Ansvarettrafiksäkerhetensförinsatserolika organs

telekommunika-ochsjöfarts-,luft-,järnvägs-, post-väg-,avser
tioner.

ochriksdagpräglatsharjuli 1991den attefter lTiden rege-av
trafik-förändradbeslut strategifattatomgångarolikaring i om

förutsättningar,organisatoriskagällerdels vadsäkerhetsarbetet,
befogenheter.ochvad gällerdels ansvar

1992/9322,förslag ienligtbeslut,riksdagensGenom prop.
bet.trafiksäkerhetsområdetinomorganisationsfrågorVissa
nedTrafiksäkerhetsverketlades1992/93:58,rskr.TU4,1992/93
tilluppgifter fördes överoch dessjanuari 1993from. den l

förändringenorganisatoriskadentillBakgrundenVägverket. av
längreundertrafikolyckornabl.a.trafiksäkerhetsarbetet att envar

detregeringenmenadeförändring attMed dennatid ökat.
framtidaförförutsättningarorganisatoriska ettbättreskapades
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offensivt effektivtoch trafiksäkerhetsarbete. Kraven effektiven
och samordnad verksamhet skulle i första hand nås attgenom
samla de uppgifter har anknytning till väghållaransvaret tillsom en
och organisation. Vägverket fick härigenom det över-samma
gripande nationella för trafiksäkerhetenansvaret vägarna.

l l992/93:6l trafiksäkerheten införvägarnaprop. om
2000-talet bet. l992/93:TU26, rskr. 1992/932426 konstaterade
regeringen och riksdagen och befogenheter för trañk-att ansvar
säkerhetsarbetet hittills varit spritt på antal myndigheterett stort
och organisationer, nedläggningen Trafiksäkerhets-attmen av
verket och överförandet dess uppgifter varit i riktningett stegav

sammanhållen organisation. Bl. begränsamot atten mer a. genom
antalet aktörer och dem nödvändiga befogenheter skapasge
entydiga signaler till trafikanterna. dennaMot bakgrund pekades
Vägverket, polisen och kommunerna huvudaktörer for detut som
nationella trañksäkerhetsarbetet Det betonades ocksåvägarna.

de frivilliga organisationerna med sina regionala lokalaochatt
organisationer bör kunna utnyttjas för effektivt trafiksäkerhets-ett
arbete. propositionenl påtalades också länsstyrelsernasatt sam-
ordningsansvar, till följd Vägverkets övergripande nationellaav

för trafiksäkerheten bör preciseras.vägarna, närmareansvar
regeringensl proposition 1995/961131, Vägverkets sektors-

inom bet. 1995/96:TUl8, rskr.vägtransportsystemetansvar m.m.
1995/961231 preciseras och förtydligas Vägverkets föransvar
utvecklingen Bl.a. framhållsvägtransportsystemet. Väg-attav
verket inom för sitt sektorsansvar bör säkerställa trafik-attramen
säkerhetsarbetet bedrivs resultatinriktat inom hela vägtrans-

och arbetet samordnas central nivå. deUtöverportsystemet att
möjligheter Vägverket redan tidigare erhållit tecknaatt
överenskommelser med polisen, kommuner och frivilliga organi-
sationer, regeringen Vägverket bör möjlighetävenatt attanser ges
teckna sådana överenskommelser med andra aktörer inom trañk-
säkerhetsoinrådet.

Förslag till roll för länsstyrelserna beaktamåste deny
förändrade förutsättningar för trafiksäkerhetsarbetet riksdagsom
och regering beslutat sedan länsstyrelserna erhöll sin samord-om
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ochriksdagharmeningminEnligttrafiksäkerheten.förningsroll
redovisatårendeunder senaste enbeslutsinaregering genom

gårStrategin attuttrafiksäkerhetsarbetet.förstrategitydlig
tydliggöraochområdet att ansvarhuvudaktörerfåtalpeka ettut

länsförvaltningsamordnadReformenbefogenheter.och om
haskullesig ettförlänsstyrelsernade 24tillbl.a. varsyftade att

Motangelägenheter.länetsgällerdethelhetsperspektiv när
oklarhetmeningminenligtråderförhållandendessabakgrund av
rollVägverketsrespektivelänsstyrelsernasgällerdetnär

denbekräftas inågotocksåDetta ärtrafiksäkerhetsområdet. som
läns-utvärderingenpresenterade avSinovakonsultföretagetav mångatillfrågadede tartrafikområdet. Avinomrollstyrelsernas
roll-oklarexempeltrafiksäkerhetsarbetet ettsomspontant upp

samordningsroll ärLänsstyrelsens om-ansvarsfördelning.och
ochlänsstyrelsenmellansamarbetetattoch mångatvistad menar

ikommunernaochpolisenVägverket,huvudaktörerna,de tre
sparlåga"."hållspraktiken

medresultatansvarkoppla ettlogisktdet att sammanfinnerJag
uppställdaförkrävs attinsatserdesamordnafor somattett ansvar

regeringochriksdagfattatsbeslutdeGenom avnås.skallmål som
försektorsansvar,samlathaskallVägverket ett s.ansvar,attom trafiksäkerhetsarbetet.förresultatansvarochtrafiksäkerhet ettbl.a.

länsstyrelsernasföreslå attmigför attnaturligtdärfördetär
tillförs övertrafiksäkerheten vägarförsamordningsansvar

utvärderingdendelvis sombaserashållningDennaVägverket.
mednackdelarpekarhuvudsakiochSinovagjorts somav Ävenlänsstyrelsen.ochVägverketmellandeladedagens ansvar

det1995/96:RR3 attsini rapportkonstaterarrevisorerriksdagens
mellantrafiksäkerhetenföransvarsfördelningenioklarheterråder

avsnitt 1.5.tidigareselänsstyrelsernaochsektorsmyndigheterna
församordningsansvaretdagiredanharVägverket
denBl.a.nivån. motnationelladentrafiksäkerhetsarbetet

huvud-andrabådamed detillsammansVägverketharbakgrunden
kommunerna,ochpolisentrafiksäkerhetsarbetet,inomaktörerna

1995periodenförtrafiksäkerhetsprogramnationellt -utarbetat ett
ochhargrund avenvarnationella programmetdet somMed2000.



SOU 1997:6 59

Vägverkets sju regioner utarbetat regionala trañksäkerhetsprogram
tillsammans med polisen, kommunerna och frivilliga organisa-
tioner i regionen. Därutöver tecknar Vägverkets regioner länsvisa
överenskommelser med polisen, landstingen och lokalt med
kommunerna. Jag har erfarit det är inomatt strävan Vägverketen

i utsträckningatt bedriva trañksäkerhetsarbetetstor lokalt i syfte
skapa förhållandeatt nära tillett de människor berörs. Motsom

bakgrund dessa förhållanden drar jag slutsatsen Vägverketsav att
regioner i praktiken redan i dag i utsträckning har tagitstor sig

regionalt samordningsansvarett för trañksäkerhetsarbetet
Mittvägarna. förslag kan därmed innebära formellsägas en

renodling länsstyrelsernas respektive Vägverkets roller. Någraav
väsentliga förändringar till följd mitt förslag avseendeav resurs-
och kompetensbehov vid länsstyrelserna respektive Väg-m.m.
verket därmed inteär förvänta.att

Mitt förslag innebär emellertid inte länsstyrelserna fråntasatt
förett verka för trafiksäkerheten.att l delbetänkandetansvar

Länsstyrelsens roll i infrastrukturplaneringen SOU 1996:142 och
regeringens proposition l996/97:53 .Infrastrukturinriktning for
framtida föreslås länen fårtransporter föratt ett upprättaattansvar

trafikslagsövergripande länsplan, med helhetssynen en
regionala infrastruktursatsningar. arbetetI med upprättandet av
planen det länsstyrelsensär uppgift bl.a. beakta trafik-att
säkerheten. Länsstyrelsen således i fortsättningenär även viktigen
aktör i trañksäkerhetsarbetet.

Länsstyrelsen har dessutom rollen högsta polismyndighet isom
länet, vilket också innebär för trafiksäkerheten.ett ansvar

Även de övriga trañkverken har i likhet med Vägverket, i
någon mån, samlat för respektiveett transportslags effekteransvar

de trafikpolitiska målen.mot Jag bedömer motsvarandeatt
vad gäller motiv för Vägverket bör haresonemang som attovan,

länssamordningsansvar forett trafiksäkerhetsarbetet, böräven
kunna tillämpas dessa verk. Därigenom kommer samtliga
trañkverk del i sektorsansvaretatt också ha försom etten ansvar
den samordning krävs i syfte de trafikpolitiska målenatt skallsom
kunna nås i så utsträckning möjligt.-stor Behoven ochsom av
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sigskiljersamordningenlänsvisadenförförutsättningarna
transportslag.ochmellan länemellertid

godsfarligtTransporter av

inteSverigeigodsfarligt enlandtransporter somFrågan sesavom
uppgift atttrafiksäkerhethand utani första ensomfråga om
kemikalie-konsekvensernaochförsannolikheten enavminska

ägnadeocholyckasådan ärförebyggaskallReglernaolycka. en
kemikalieolycka.tillutvecklastrafikolyckaförhindra enattatt en
beröringspunkterhargodsfarligtförBestämmelserna transport av

harsamordningsfrågorna storochsamhällssektorermångamed
godsfarligtfrågan transporterHanteringen avbetydelse. omav

kommunalochregionalvidunderlagframhållasocksåbör som
därvidräddningstjänsten ärtillKopplingensamhällsplanering.

viktig.
förordningenrespektiveenligt lagenharräddningsverkStatens
sådanaför trans-myndighetsansvaretgodsfarligttransport avom

förord-ibemyndigandestödmedharRäddningsverket avporter.
och terrängtransporterinrikes väg-föreskrifterutfärdatningen om

gods.farligtav
europeiskaden överens-liggerbestämmelsernaförgrundTill

godsfarligt väginternationell transportkommelsen avom
olikaimedmedverkar experterRäddningsverketADR.

beslutas. Dettaochutvecklasreglerdessadärinternationella organ
utökasbörföreskriftsrättverketstillskälstarkt attmigför ettär

del.tilllänsstyrelsernakommabörkompetensdessoch
kompli-har ärgöralänsstyrelserna attriskbedömningDen som

viktigtskälflera attDet ärkompetens.särskildoch krävercerad av
helabedömningen överdenställaskankravhögasamma

behandlingenhetligståndtillfåvill avRäddningsverketlandet. en
förbud börgenerellaVerket attvägvalsstyrningsfrågan. anser

detdärutfärdasstället börförbud i ansespunktvisaochundvikas
motiverat.

därkommunikationsproblem,sigiinnebärVägvalsstyrning ett
Detfordonsförarna.tillmeddelasskallbestämmelserkomplicerade
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därför viktigt utvidga satsningarna informations-är att
överföring. Rekommendationer och förbud bör utmärkas via
trafikmärken samtidigt redan påbörjade satsningar utnytt-som
jande kartor och informationsteknikmodern fullföljs.av

Efter den begäran Statens räddningsverk år lämnade1993som
till Försvarsdepartementet det gällde bemyndigandenär om
föreskriftsrätt regeringen frågan fordrade fortsattaansåg att över-
väganden. Vid efterföljande utskottsbehandlingenden poäng-
terades betydelsen förstärka och förtydliga Räddnings-attav
verkets samordningsroll.

har under utredningsarbetet haft fortlöpande kontakterJag såväl
med Räddningsverket med länsstyrelserna och med berördasom
departement beträffande frågan bemyndigande och samtligaom
har ställt sig positiva till Räddningsverket denna samord-att ge
nande roll. Tiden därför, enligt min mening, förär attmogen ge
Räddningsverket sådant bemyndigande.ett

bemyndigande förEtt Statens räddningsverk bör så snartges
det kan ske och meddelas inom för förordningensom ramen

1988: med instruktion för räddningsverk.l 040 Statens

Konsekvenser och effekter förslagen3.1.3 av

Länsstyrelsernas samordningsroll

förslagMitt kan inte förväntas några statsfmansiella
konsekvenser. bedömer förslaget regionalpolitisktJag äratt

och det inte har effekter på sig jämställdhetneutralt någraatt vare
ekonomiskeller brottslighet.

Länsstyrelserna kommer beröras i någon mån. Deatt resurser
finns länsstyrelserna för samordningsrolleni dag avsattasom

bedöms bedömer emellertid mittvariera mellan olika län. Jag att
förslag får väsentliga konsekvenser vadinte några avser resurs-
och petensfördelnin länsstyrelserna och trafikverken.kom mellang
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inomrollernarenodlinginnebärförslagMitt aven
utredningenunderjagosäkerhettrafrksäkerhetsarbetet. Den som

drivabörkringråderdetinsiktfått att somvemom
denupphör. Motregionala nivåndensamordningsarbetet

effekterpositivauppståförväntasdetkanbakgrunden
trafiksäkerhetsmål.beslutaderiksdagensuppfyllamöjligheten att

godsfarligtTransporter av

neutralt.statsfrnansielltbedömasfårFörslaget som
effektiviseringblirförslagetkonsekvensendirektaDen enav

Räddnings-skerverksamhet. Detta attlänsstyrelsernas genomav
positivtillvara. Enbättrekompetensbefintliga tasredanverkets

uppnås.landethanteringlikartad överocksåeffekt är att meren
medsamverkanidagredan iRäddningsverketGenom att

länsstyrelsernasförrådallmännaBoverketochVägverket utger
förslag.i mittberördakretsenökar inteverksamhet. av

neutralt. Någonregionalpolitisktförslaget ärbedömerJag att
myndigheterberördamellanskeskall intekompetensöverföring

inteverksamhetlääddningsverkets ärutökningreelloch någon av
aktuell.heller

före-bemyndigande utRäddningsverkets attmedSyftet ge
helaivägvalsstyrningenbl.a.länsstyrelserna attärskrifter för

positivastyrningensminstgäller inteDettaskall förbättras.landet
trafiksäkerheten.ochmiljöneffekterindirekta
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3.2 Länsstyrelserna och kollektivtrafik

3.2.1 Förslagets innehåll

Enligt regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinrikt-
ning För framtida skall länsstyrelsen ha samord-transporter
ningsansvaret för arbetet med den trafikslagsövergripande läns-
planen. detI bör ingå samordna planen med bl.a.ansvaret att
kollektivtrañkplaneringen. Länsstyrelsens roll inom kollektiv-
trañkområdet föreslås därför samordna den trafik-attvara
.slagsövergripande länsplanen med planer för kollektivtrajik.

3.2.2 Motiv till Förslaget

Behovet bättre samordnad regional bebyggelse- ochav en
trañkplanering, liksom behovet bättre samordningav en av
investeringsbeslut för och järnvägar medvägar föransvaret
kollektivtrafiken har uppmärksammats tid.senare

Enligt min mening det väsentligt planeringenär infra-att av
struktur. inom för den trafikslagsövergripande Iänsplanen,ramen
sker samordnat med bl.a. kollektivtrafikplaneringen i länet. Läns-
styrelserna har här roll spela samordnare.atten som

3.2.3 Hur och förslaget skall genomförasnär

Förslaget hänger ihop med genomförandet förnyad regionalav en
investeringsplanering, enligt propositionen Infrastrukturinriktning
för framtida transporter.
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förslageteffekterochKonsekvenser3.2.4 av

hellerinteochkonsekvenserstatsñnansiellafår ingaFörslaget
brottsligheten.ekonomiskaför denkonsekvenser

kollek-tillkopplinglänsplanenstratikslagsövergripandeDen
landsting,kräversamhällsplanering attövrigochtivtrafikplanering

trafikutövareförföreträdareochtrafikhuvudmänkommuner,
möjligheterreella attochplanenmedarbetetideltaraktivt ges

innehåll.planenspåverka

.Jämställdhet

börtrafikering göraochinfrastrukturplaneringsamordnadEn av
finnsDetresebehov.olikatydliggöra typerlättaredet avatt
sigskiljerresemönsterochkvinnors mänsvisarstatistik attsom

starkareEnkollektivt män.änbl.a.Kvinnori dag. merareser
infra-planeringentillkollektivtrañkplaneringen avkoppling av

kollektivtrafikan-tillgodoselättaredet attbordestrukturen göra
kollektivtrafiken.kvaliténökadärmedochbehovternas

delbetänkande Läns-utredningenskonsekvenser,övrigaFör se
1996:142.SOUinfrastrukturplaneringenirollstyrelsernas
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4 Förtydligande av

länsstyrelsernas roll inom och
fordons- och vägtrafikfrågor

4.1 Allmänt

Mitt uppdrag är länsstyrelsernasgöraatt översyn roll inomen av
fordons- och trañkområdet och därvid såväl utvärdera nuvarande
förhållanden analysera det samlade behovet framtidasom av
förändringar det gäller handläggningennär trafikärenden.av

enkel,En effektiv och rättssäker hantering bör eftersträvas,
vilken myndighetoavsett för verksamheten. Detsom ansvarar

gäller därvid tillvara den administrativa och informations-att ta
teknologiska Litvecklingen. lnformationsdatabaser och andra
uppgiftslämnare måste integreras i verksamheten.

Det önskvärdär utveckling, organisatorisk lösning,oavsetten
registeruppgifter försatt automatiskt ochöver olika registeratt

samkörs. Tekniken medger i dag uppgifter forsatt över pappers-
löst till den myndighet efterfrågar uppgifterna. Samtidigtsom
måste hänsyn till kravet skydd för dentas personliga
integriteten.

Fordons- och trafkärendena kan i viss utsträckning handläggas
integrerat för samordningsvinster skallatt Rationaliseringengöras.
kan dock enligt min uppfattning drivas endast till viss punkt.en
När det fråga juridiska bedömningarär fakta och rättsligaom av
förutsättningar kompetens och erfarenhetär viktiga faktorer.

Rättssäkerhetsaspekten samtidigt central iär ett större
perspektiv. denl trafikadministrativa verksamheten bör en
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dvs.ärendehandläggning,ochregisterfrågormellanskiljelinje dras
enskilde.denmyndighetsutövning gentemotfalletdeti senare

välsiglämparardramedancentralt,bättrehanterasfrågorVissa
lokalochregionalkrävsdetdärförhanteringregional att enför en

enskildeden attförbehovocksåfinns avförankring. Det ett
myndigheten.medtalstillkommakunnapersonligen

vägtransportsystemet,helaförsamlatharVägverket ett ansvar
Vägverketvägtrafik.ochfordon ansvararfrågorför rörbl.a. som
:rafikadministrativadethelaregisterhållningenfördagiredan

området.
ochförvaltningstraditionväsentligtallthar iLänsstyrelserna en

olikaflerainomförvaltningsärendenhandläggakompetens atten
ställtharteknikenmodernaDenrättssäkert sätt.områden ett

ochteknik-lörarbetaintensivtlänsstyrelsernapå att enkrav
upphandlingbl.a.medförocksåsystemutveckling gemensamsom

länsstyrelser.landetsknytalT-stöd för att sammanav
förregeringentankartill deknytavill jagInledningsvis soman

samhällsorga-regionalaDen1996/97:36propositionenifram
läns-frågorvissabehandlarbl.a.och omnisatioiten som

deframhållerRegeringen attorganisation.ochrollstyrelsernas
l99lårlänsförvaltningsreformenförgrundtilllågmotiv som

denutvecklingenförutgångspunktochaktuella utgör avalltjämt är
förvaltningen.regionalastatliga

länsför-samordnadedenförframfördesdåMotiven som
stärka denochsektoriseringer attminskabl.a.valtningen attvar

bordeverksamhetLänsstyrelsernasöverblicken.regionala
till fortsattbidrasåpå sättförbreddas enattdessutom

regeringensEnligtverksamheten.statligadendecentralisering av
denreformeringfortsattbehov avdetfinnsmening stortett av

Förvaltningspoli-iarbetetbeträffandeseförvaltningenstatliga
1.6.avsnittkommissionentiska

ochsammanhållenviktenvidarebetonarRegeringen enav
forkannivåregionalorganisation svarastatlig somkompetent

utvärderaochföljarättstillämpning samtochtillsyn upp
beslut.statsmakternas
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Uppfattningen grundas bedömningen inom ochatt man en
organisation. länsstyrelsen, klarar hantera balansenattsamma av

mellan sektorsperspektivet och tvärsektoriell samordning.
Många faktorer påverkarolika mina förslag. Jag medvetenär

riksdagen helt nyligen har tagit principbeslut kör-att ctt attom om
korts- och yrkestrañkverksamheterna skall behållas inom läns-
styrelseorganisationen. Skälen för detta såväl allmänhetens kravär

närhet till beslutande myndighet dessa myndighetersattsom
länsstyrelsernas kompetens till och utvecklas. Dettatas vara

väl med destämmer nämnda tankarnaöverens ovan en
sammanhållen och kompetent statlig organisation regional nivå.

Samtidigt hotas hela områden statlig verksamhet nedlägg-av av
ning vissa Möjligheten regionalpolitiska skäl föraorter. att av

statlig verksamhet till sådanaöver bör därförorterannan
i härdet sammanhanget. Erfarenheternaövervägas även Väg-av

verkets decentralisering bilregisterverksamheten till tre orterav
bör därvid tillvara.tas

bl.a.Av redovisade skäl har jag valt lägga fram tvåattnu
alternativa förslag för den framtida verksamheten inom fordons-
och vägtrafikområdet.

organisatoriskEn länsstyrelsernas uppgifteröversyn påav
inomområdet för denna inredning kan dock inte iutmynnaramen

detaljbeskrivning den framtida indelningen ochen av orga-
nisationen. Mina förslag skall underlag för uppdragett ettses som

regeringenfrån till de berörda myndigheterna utifrån deatt
övergripande riktlinjer jag drar i detalj utformaupp en
organisation det mina förslag valetmotsom svarar av som

fallerslutligen på.
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Körkortsfrågor4.2

innehållFörslagens4.2.1

körkortsgivningenvidKörkortstillstånd/lämplighetsprövning

består, görsorganisationennuvarandeDenAlternativ men
samordninglandetlikartadoch övereffektivare genommera

länsstyrelsernaolika samtdemellanlänsstyrelserna,inom
utnyttjandeökatEttlänsstyrelserna.ochVägverket avmellan

teknik förutsätts.ny

förskörkortansökan överHandläggningen2.Alternativ omav
Även förutsättsalternativdetta attmedcentralt.Vägverkettill

handläggning.effektivuppnåförutvecklasteknik att enny

Körkortsingripande

består, görshanteringennuvarandeDen menAlternativ
beträffandelikartad sättocheffektivare somsammamera

bibe-ochförankringen ettregionalaDentillståndsgivningeri.
handläggakompetensbefintliga attlänsstyrelsenshållande av

hjälpmedeffektiviserasHandläggningenframhålls.ärendena
teknik.av ny
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Alternativ 2: Handläggningen samtliga körkortsfrågor försav
till Vägverket centralt. ochEn myndighetöver prövarsamma

därmed ansökan körkort, sköter förarprov, utfärdarom
körkortshandlingen omoch frågan körkortsingripandeprövar
inklusive den trafikmedicinska bedömningen. Samma myn-
dighet också såväl körkortsfrågan bilregisterfrågan.prövar som
Handläggningen effektiviseras med hjälp teknik.av ny

4.2.2 Motiv till förslagen

Allmänt

Mål återkallelse körkort flyttades från länsrätten tillöverom av
länsstyrelsen den l oktober 1994 prop. 1993/94:l33 lnstans-
ordningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna, bet.m.m.
l993/94zluU24, rskr. 1993/941319. nämndal proposition framhöll
regeringen de i länsstyrelserna handlägger kör-att personer som
kortsärenden ofta har erfarenhet och besitter god kompetensstor
på området tillämpningen förvaltningslagensamt att garanterarav

handläggning.rättssäker Därtill medförde överflyttningen atten
det blev myndighet samtliga körkortsfrågor, vilketprövaren som
framhölls värdefullt.som

Regeringen pekade vid behandlingen körkortsärendenasav
organisatoriska hemvist i den riksdagen beslutade propositionenav
1994/951126 framtidaDen trafikadministrativa verksamheten bet.
l994/95:TU23. rskr. 1994/952356 den lokala förankringen som
skäl för handläggningen körkortsärenden bör ligga kvaratt av
länsstyrelsen. Regeringen påminde kontakter då kan behövaattom

med olika regionala och kommunala myndighetertas såsom
polisen, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsförvaltningen

det kan krävas kontakter med andra enhetersamt att inom
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enheterdeochenhetensociala somsåsomlänsstyrelsen
yrkestrafikärenden.handlägger

iuppfattningregeringensförÄven kompetensskäl angavs
sakkunskapkräver omärendena stordvs.frågan, att en

socialpolitiskochjuridiskdärmedochkörkortslagstiftningen
verksamhetövrigasinförlänsstyrelsen ävenkompetens, som

lämpligt attintedetdåmenade attRegeringen varbesitter.
Vägverket.tillkörkortsärendenaöverflyttningaktualisera aven

uppgiftVägverketsocksånämndes somattpropositionenl
myndigheter ärandrastödja somkörkortsmyndighet är attcentral

enhetligförverkabl.a.ochkörkortsområdet eninomverksamma
rättstillämpning.

körkortsgivningenvidKörkortstillstånd/lämplighetsprövning

länsstyrelsernamednuvarande organisationBehållaAlternativ
körkortsmyndigheterregionalasom

medprincipiärendena80isker procentKörkortsgivningen avca
efterintekrävsutredningytterligarenågonochautomatik

deldenDethälsodeklaration. ärjämte avansökangranskning av
till störstavägtrafiksidanochfordons- somärendehanteringen

försig vällämparmasshantering. Dennakaraktärhardelen av
teknik,rationaliseringochhandläggning nygenomdatamässig

ansökningshandlingarna.läsningoptisk avt.ex. genom
förutsättslänsstyrelserna attinombibehålls enhanteringenOm

förslagLAKY:sJämförstånd.tillkommereffektiviseringsådan
framhållitockså attharLänsstyrelserna manavsnitt 1.5.96-05-24

lT-samordning spännerredan somlänsrådsnivå enats enom
helalänsstyrelsernasochlänsstyrelser överlandetssamtligaöver

utbildnings-avtal,Även upphandlingar,verksamhetsområde.
samordnas.insatser m.m.
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åliggerDet därvid Vägverket såsom sektorsmyndighet biståatt
länsstyrelserna det gäller föreskrifter, teknikutvecklingnär och
teknikövertöring. liksom beträffande utbildningsiitsatser.

De resterande 20 ansökningarna kräver för-procentenca av
djupad granskning och därmed sådan handläggarkompetens som
redan i dag finns hos länsstyrelserna.

Nuvarande ordning renodlar således rollerna mellan Vägverket
och länsstyrelserna såtillvida Vägverket har hand förarprovatt om
och utfärdande körkortshandling medan länsstyrelsenav ansvarar
för bedömningen sökandens personliga och medicinskaav

Ävenlämplighet erhålla körkortsbehörighet. i dessa ärendenatt en
för länsstyrelsen det allmännas talan i förvaltningsdomstol.

dagl sker i 20 ärendena medicinsk bedömningprocentca av en
blivande körkortshavare och i fallmånga föreskrivs villkorav en

för vederbörandes körkortsinnehav. dessal fall sker samarbete
främstmed polisen, sjukvården och de sociala myndigheterna

det lokala eller regionala planet. Kontakter också medtas
kriminalvården och med frivilligorganisationer, det gällernärt.ex.

med drogproblem. Ett sådant samarbete förenklaspersoner
givetvis betydligt beslutsmyndigheten finns i landet.att utegenom

Länsstyrelserna har pekat på tyngdpunkten denatt av
medicinska prövningen sker med hörande länsstyrelsensav
konsultläkare och endast i undantagsfall sändas tillattgenom
Trafikmedicinska rådet vid Vägverket i Borlänge. Rådet sig iyttrar
dag i vissa komplicerade körkortsärenden remiss av
länsstyrelserna.

Jag har valt dela körkortsärendena i tvåatt grupper,
körkortstillstånd/lämplighetsprövning respektive körkortsingrip-
anden. Det finns dock "övriga körkortsärenden"även en grupp av

ligger utanför den indelningen. Jag tänker då dispens-som
ärenden och ärenden utländska körkort, frågorrör t.ex.som om
EES-körkort och prövning utländska körkorts äkthet. Vidareav
finns det sedan den julil 1996 ärendekategori, gälleren ny som
körkoitshavare fyllt år och65 innehar behörighet ochtyngresom

vid förnyande körkortet skall visa de medicinska kravenattsom av
för innehavet uppfyllda. Länsstyrelserna framhållerär ävenatt
dessa ärendegrupper kräver individualiserad prövning, vilketen
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förårsarbetskrafterantaletberäkningenvidbeaktasmåste av
körkortshanteringen.

vårenVägverkettilluppgifterlänsstyrelsernasEnligt egna
körkorts-handläggerårsarbetskrafter100det som1996 är ca

bedömerLänsstyrelserna att enkörkortsvillkorochtillstånd m.m.
femårsperiod kaninom gerationaliseringgenomförd enfullt

besparingseffekter.betydande
ochkompetensskälframhållasärskiltvillLänsstyrelserna

förmyndigheter attandramedkontakternaregionaladevikten av
kommerDärtill attorganisation. ennuvarandebehålla

uppnås ävenkanteknikmedeffektiviseringochrationalisering ny
redansamordningdenvilket somorganisation,dagensmed

på.bevislänsstyrelser är ettsamtligalandetsmellanpåbörjats

Vägverket.tillkorkortsgivningeriFlytta2. iverAlternativ

körkortstillståndetföreslårkörkortsutredning attårsl994
medsambandilämplighetsprövningmedochavskaffas ersätts en

förställeti attförarprovskontoret nusomvidskerförarprovet, som
byggerförslagKörkortsutredningenslänsstyrelsen.göras av tilllänsstyrelsernafrånkompetensöverföringtanken enom

2alternativMittförarprovskontoren.tilldvs.regionalt,Vägverket
utredningsförslaget,frånutgårkörkortsgivningengällerdetnär

Vägverketläggsverksamhetenmodifieringen attdenmedmen
regionerna.tillföras överförställeticentralt att

VägverketmeddialogförtutredningsarbetetLinderhar enJag
ochkörkortshanteringenföra överförutsättningarna attom

överföringskisserat avhandunder enharVägverket
verket.tilltillståndsgivningeii

vidhälsodeklarationjämteansökanföreslårVägverket att
deAutomatiskt utsorterasmaskinellt.granskaskörkortsgivningen

iförekomstviddvs.krävs,handläggning""mänskligdärärenden
ansökan.medsambandiläkarintygoch/ellerpolisregister

000190åransökningarantalet catotala omdet perAv
försiglämpar en80 procentVägverketberäknar att ca

ansökningarna20 procentbeslutsrutin. Caautomatiserad av
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förutsätter individualiserad och kvalificerad bedömning,en t.ex. av
de läkarintyg krävs för högre körkortsbehörighet.som en

Vägverket har beräknat resursbehovet för central hand-en
läggning körkortsgivningen till omkring 30 årsarbetskrafterav mot
dagens 100 ärsarbetskrafter. Beräkningarna bygger Trafik-ca
registrets statistik åren 1994 och 1995 antal debiteradeöver
körkortstillstånd med krav förarprov, utlämnade körkort och
avslagsbeslut.

byggerJag alltså mitt alternativ 2 på Körkortsutredningens
förslag, helt central handläggning enligtattmen anser en
Vägverkets modell måste ske centraliseringstanken skall fåom

Dels menarjagväga det fördelöver. tekniskt samordnaäratt atten
körkortsgivningen med bilregisterhanteringen, dels kräver
likformighet och effektivisering det. Därtill kommer fulltatt en
genomförd centralisering förutsättningen för verksamhetenär att

regionalpolitiska skäl skall kunna till viss eller vissastyrasav en
i landet.orter

Jag vill också stryka under de redovisade sifferuppgifternaatt
osäkra och börär analyseras ytterligare.

Körkortsingripanden

Alternativ 1: Behålla nuvarande med länsstyrelsernaorganisation
regionala körkortsmyndighetersom

Länsstyrelsernas arbetsgrupp för körkortsfrågor och yrkesmässig
trafik, LAKY, har redovisat hur länsstyrelsernas trafikärenden kan
handläggas i framtiden med hjälp lT-stöd för effektiv,attav en
kvalitativ och säker handläggning. integrationEn ärendenav
rörande körkort respektive yrkestrafik förutsätts också ske. Vikten

handläggning dessa ärendetyper framhållsav gemensam av
särskilt vid hanteringen körkort och taxiförarlegitimation.av

Arbetet inom trafikenheten planeras därvid utifrån tanken på en
samplanering med övriga enheter inom länsstyrelsen för att t.ex.
tillfälligt föra till enheter har hög belastning, dvs.resurser som en
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Även tillfälligarbetet.omfördelningochfördelningeffektiv enav
skeskall kunnalänsstyrelserolikamellanpersonalöverföring av

länsstyrelseorganisa-inomeffektivitetenökaytterligareför att
kompetens.erfarenheter ochutbytetillbidraforochtionen att av

ärendenmedårsarbetskrafter148arbetarrutinerMed dagens
fulltbsräknarLänsstyrelserna attkörkortsingripanden. enom

medförakanfemårsperiodinomeffektivisering engenomförd en
årsarbetskrafter.antaletminskningkraftig av

förvaltnings-långalänsstyrelsensframhållerLänsstyrelserna
ärjuridiska kompetensendeningårDäri somerfarenhet.rättsliga

återkallelseärendenhandläggningvid avnödvändig omav
mål isådanailänsstyrelsen parteftersomminstintekörkort,

förvaltningsdomstolarna.
överföringennänndatidigaredenkonstateras avDärtill kan att

välslagitlänsstyrelsernatilllänsrätternafrånkörkortsingripandena
lörkortsingripande ärrörandeärendenöverklagadeAntaletut.
beräknade 20övertagandet procent.vidmindre 10 motprocent,än

olika linivieras sätt.kanÄrenden körkortsingripandenom
omhändertagitpolisen ettärendebörjar attfallmånga ett genom

fårdålänsstyrelsenvilketmisstänkt brott,grundkörkort ettav
veckovisocksåerhållerLänsstyrelsernainformationsnabb om.

belastningsuppgifter igrundvalVägverketregisterblad från av
LOB-omhänder-underrättelserbelastningsregister,polisens om

till läns-anmälningsskyldighetvidareharLäkaretaganden m.m.
körkort.innehaolämpligpatienten attstyrelsen ärnär

organisationennuvarandedensåledesbehåller1Mitt alternativ
kompetenshögadentillvaraochkörkortsingripandena somtarför

fullföljs ocksåHärigenomlänsstyrelserna.inomfinnsi dagredan
myndighetsorga-beslutetfattadetidigareriksdagen omdet av

körkortsområdet.pånisationen
andramedsamarbeteockså siktehanteringregional tarEn

körkortsingripandengällerdetnivå. Närregionalmyndigheter
socialademedpolisen ochmedbl.a.körkortsenhetensamarbetar

krävsbedömningen även ettmedicinskadenVidmyndigheterna.
mellankontakternapersonligaDesjukvården.medsamarbete

gällerdetexempelvisviktiga närframhållstjänstemännen som
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omhändertagande körkort, delgivning länsstyrelsens beslutav av
m.m.

Alternativ 2: Flytta hanteringen körkortsingripandenaöver tillav
Vägverket

l min dialog med Vägverket har diskussionen gällt förut-
sättningarna för centraliserad handläggning körkorts-en av
ingripandena till Vägverket. En sådan lösning förutsätter vissatt
kompetens, i dag saknas hos Vägverket, byggs inomsom upp
verkets organisation. Den centraliserade handläggningen innefattar
användande modern teknik och kraftfulla för besluts-av system
och informationsstöd.

Enligt Vägverkets modell skall verksamheten förläggas centralt
och handläggningen skall ske i förslagsvis två lokaliseradegrupper

skilda i landet. Ett riksgemensamtorter telefonnummer för
telefonservice med väsentligt förlängda öppettider kan användas,
liksom automatiserade telefonitjänster.

Ärenden körkortsingripanden initieras, iom nämnts,som ovan
många fall via de registerblad framställs Vägverketsom av
grundval belastningsuppgifter i polisens belastningsregister,av
underrättelser LOB-omhändertaganden, anmälan från läkareom

Ca 160 000 underrättelser årligen resulterar i utredningm.m. en av
förutsättningarna för körkortsinnehav och 60 000 ärendenca
kräver utredning.närmare

Vägverket beräknar det totalt, dvs. för lämplighetsprövningatt
och körkortsingripanden, krävs i storleksordningen 130 årsarbets-
krafter. Länsstyrelserna, i dag i anspråk 248 års-tarsom ca
arbetskrafter totalt för körkortshanteringen, räknar med att
rationaliseringar inom femårsperiod kan leda tillen mot-en
svarande neddragning.

.Som skäl för centralisera körkortshanteringen tillatt Vägverket
vill verket tryckasärskilt på det uppnås effektivatt ochen
likformig hantering.

En sådan överföring till Vägverket centralt med placering på en
eller fåtal i landet skulleort visserligenett orter medföra deatt av

riksdagen nyligen beslutade principerna för körkortsverksamheten
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jagskälregionalpolitiskafrämstdebakgrund somMotrivs avupp.
framföramöjlighetändåjagvillredovisat ensomovan

Vägverketsenligtdet,kommerTill detta attcentraliseringstanken.
förbesparingarårligabetydandeåstadkommagårberäkningar, att

staten.

Yrkestrañkfrågor4.3

innehållörslagensF4.3. 1

tillsynochTillståndsgivning

länsstyrelsenhosYrkestrañkhandläggningen1:Alternativ
läns-kvarblidåförutsättsKörkortsärendenabestår.

ärendehandläggningensamordningeftersomstyrelserna, aven
Påönskvärd.yrkestrafikfrågor ärrespektivekörkorts-av

alternativ lkörkortsfrågornasbeträffandesätt somsamma
likartadoch övereffektivarehandläggningen göras meramåste

denfinnskörkortsingripandenabeträffandeLiksomlandet.
yrkestrafikärendenhandläggakompetensen attnödvändiga

ochförankringenregionalaDenlänsstyrelserna.hosredan
framhålls.myndighetssamverkan
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Alternativ 2. Handläggningen yrkestrafikärendena förs överav
Äventill Vägverket centralt. tillsynen förutsätts centralt.utövas

Med den lösningen förutsätts körkortsärendenaäven försatt
till Vägverket.över En centralisering till enda myndighet fören

samtliga trafik- och fordonsfrågor uppnås körkort, yrkestrafik
Ävenoch bilregisterfrågor. med detta alternativ förutsätts att

teknik används för uppnå effektiv handläggning.attny en

4.3.2 Motiv till förslagen

Allmänt

principförslagDe regeringen förde fram angående yrkes-som
trafiken i I994/95:126 Den framtida trafikadministrativaprop.
verksamheten har antagits riksdagen. Länsstyrelsens uppgiftav

tillstånds- och tillsynsmyndighet för yrkestrafiken skullesom
därmed bibehållas och tillsynen effektiviseras ett syste-genom
matiskt samarbete med andra myndigheter på länsnivå och med
Vägverket. Verket fick också i uppdrag utveckla och samordnaatt
datorstöd för bl.a. ärendehandläggningen.

Som skäl framhöll regeringen huvuddelen innehavarnaatt av
yrkestrafiktillstånd små och bedriver sinär verksamhet inomav en

kommun eller län. Vidare pekades ärendehandläggningensett
inriktning på juridisk/ekonomisk granskning och sådanatt
kompetens Äveni dag finns inom länsstyrelserna. ärendenas
anknytning till körkortshanteringen nämndes.

Med detta bakgrund kan jag konstatera såvälsom att
tillståndsgivning tillsyn befintliga tillståndshavare inomsom av
yrkestrafikområdet måste kännetecknas snabbhet och lik-av
formighet, kvalitet och rättssäkerhet. Diarieföring och ärende-
handläggniitg bör integreras och datorstöd användas för fåatt
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möjligt. Dettakostnadlågsåtilleffektivverksamheten somen
bedrivs.verksamhetenmyndighetvilkeninomgäller oavsett

och dennäringstillståndformYrkestrafiktillstånd somär aven
Frånnäring.bedrivafrånalltsåhindras atttillståndvägras

betydelsevital attdärfördeträttssäkerhetssynpunkt är av
relevantabedömakompetensbesitter attmyndighetbeslutande

fakta.
framhållitsharbranschutövarnamedhaftjagkontakterdeVid

vilkenskerkompetenshöjning oavsettavgörandedet är attatt en
uppnåskanDettayrkestrafikfrågorna.handläggermyndighet som

ochsamarbets-befintligaredandeminst attinte genom
effektivare änsättutnyttjas på ettsambearbetningsmöjligheterna

dag.sker ivad som

tillsynochTillståndsgivning

länsstyrelsernamednuvarande organisationBehållalAlternativ .
tillsynsmyndigheterochtillstånds-regionalasom

harsektorsmyndighet ansvaret attcentralVägverketEftersom som
självtinteverketbörrådallmänna ageraföreskrifter, m.m.utge

dvs.sker,i dagredanvadtillståndsmyndighet mer än somsom
myndig-Självalinjetrañk.länsgränsöverskridandebeträffande

länsstyrelserna.dvs.regionalt,liggaställetbör ihetsutövningen
delvisstillhängeryrkestrafikfrågor samman.ochKörkorts-

taxiförarlegitimationen,hanteringenminst mengäller inteDetta av
läns-inomUtvecklingenfinns.beröringspunkterandraäven

dessasamordningbreddagockså igår mot avstyrelserna en
effekternaframhållssida attlänsstyrelsernasFrånärendegrupper.

märkas.kunnatharredandennaav
medlänsstyrelsernahosårsarbetskrafter54arbetardagl

länsstyrelsernaräknarfemårsperiodlnomyrkestrafikfrågor. en
kanrationaliseringocheffektiviseringgenomfördfulltmed att en

besparingar.storagenerera
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yrkestrañkområdetlnom har änrp/ighelsprövningen till-av
ståndshavaren fått ökad betydelse. Handläggarkompetensenen
måste därvid tillmätas särskild vikt. länsstyrelsernalnom finns
redan i dag den kompetensen. Vid tillsynsarbetet samverkar
yrkestrañkenheten också med andra enheter inom länsstyrelserna.
exempelvis det gäller bevakning konkurrensområdet.när

Tillsynen den yrkesmässiga trafiken byggerav en
samverkan länsnivå mellan olika regionala myndigheter.
Regeringen har i regleringsbrev ställt krav sådan samverkan.
Det främst kampen den ekonomiska brottslighetenär harmot som
drivit den ordningen.

Regionalt i landet samarbetet redan väl utbyggt ochär en
samordning sker olika myndigheter emellan, dvs. länsstyrelse,
skattemyndighet, kronofogdemyndighet, polis- och åklagar-
myndighet och i förekommande fall tullmyndighet, med lands-
hövdingen sammankallande. Samarbetet omfattar ävensom
yrkesutövarnas organisationer, främst Svenska Bussbranschens
Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Svenska Transportarbetare-

Åkeriförbundet.förbundet och Svenska
Även vikten personliga kontakter mellan de inblandadeav

myndigheternas företrädare olika nivåer för snabbt ochatt
enkelt få fram uppgifter underlag för tillsynsarbetet börsom
framhållas. praktisktEtt samarbete sker också vid s.k. riktade
kontroller tillståndshavares verksamhet det gäller skatter,närav en
arbetsgivaravgifter, arbetstidsbestämmelser, A-kassa, socialbidrag
o.dyl.

Branschföreträdare har pläderat för samverkans betydelse och
den förutsätter regionala kontaktytor och därmed kännedomatt om

förhållandena inom område, dess företagare ochavgränsatett
tillståndshavare.

Branschsaneringsutredningen har vid underhandskontakter
pekat det regionala samarbetets betydelse för bromsa detatt
ökande antalet ekonomiska brott.

Även Vägverket har i sin årliga Tillståndet inom denrapport
yrkesmässiga trafiken i Sverige publ. 1996:056 framhållit den
regionala samverkans effekter på tillsynen. konstaterarl rapporten
Vägverket majoritet landets länsstyrelser har initieratatt en av
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dettillsynenmyndigheter ochregionala attolikamedsamarbete
Verketdetta.tackförbättratsharmärkbartåret varesenaste

myndigheter ävennämndamedförutomkontakter ovannämner
arbetsförmedlingen.ochförsäkringskassanmed

iledytterligare1996,november ettiharRegeringen som
Vägverketuppdragittillsynen,förbättraansträngningarna att

länsstyrelserna,medsamverkaniRikspolisstyrelsen att,och
yrkestrafikområdettillsynenvidareutvecklaochgenomföra

myndighetssamverkanregionalförordningenförinom omramen
brottslighet.ekonomiskbekämpningför av

med vissmening,minenligttalar,länsstyrelsealternativetFör
Ävenmyndigheterna.regionalademellansamverkantyngd just

devidareocksåbyggsDärigenomanföras.kankompetensskäl
l994/95:l26ifastslagitriksdagen omprinciper prop.som

området.myndighetsorganisationen

VägverkettillyrkestrajikhanteringenFlytta2.Alternativ över

frånbilregisterfunktionenöverflyttningenmedsambandl av
vilkaskisseratverketharVägverkettilllänsstyrelserna

yrkestrafikhandläggningenöverflyttning ävenkonsekvenser aven
få.skulleVägverkettill

ärendenhandläggningsamordnadtidigarehadelän avFlera en
Vägverketoch attyrkestrafik,och manbilregister anserrörande

enhetligfåförocheffektivisera attytterligare en merför att
bör flyttarättstillämpning,enhetligochtrafikadministration meren

tilltrafikyrkesmässigärenden rörhandläggningenäven somav
dengrundsårbarhetmindreFördelarnaVägverket. avenav

framhålls.personalstyrkanstörre
tillgodoseddbliföreslåsförankringen genomlokalaDen

bestå attorganisation och t.ex.lokalaochregionalaverkets av
frågor.enklareochblanketterlämna attut svara

Vägverksförslaget,enligtkan,tillsynochTillståndsgivning
registerteknikensutnyttjandebättrebedrivas ett avgenom

tillämpning.storskaligochrationaliseringsmöjligheter genom
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Däremot Vägverket det inte finns några direkt påtagligaattmenar
fördelar körkorts-med integrera och yrkestrafikfrågorna.att

Den enheten vill Vägverketcentrala bemanna med kvalificerad
personal erfarenhet från ekonomi,med skatteförvaltning, brotts-
förebyggande verksamhet liksomADB, med personal medsamt
branscherfarenhet.

dagl arbetar 54 årsarbetskrafter hos länsstyrelserna med
yrkestrafikfrågorna och Vägverket beräknar omkring 30 års-att
arbetskrafter skulle klara dessa ärenden de flyttades tillöverav om
verket.

Sammanfattningsvis vill jag således framhålla förbättraden
likformighet vid tillämpningen effektivitetsvinster skälsamt som
för förlägga hanteringen yrkestrafikfrågorna till Vägverket.att av

4.4 Hur och förslagen skallnär

genomföras för körkorts- och

yrkestrañkområdena

det gäller alternativNär har den effektivisering1 mitt förslagsom
bygger redan påbörjats och, enligt vad jag under utrednings-

förstått,arbetet har kommit bit på väg.en
trafik-Om och fordonsfrågorna behålls inom länsstyrelse-

organisationen innebär det Vägverkets uppgift,att att som
sektorsmyndighet stödja länsstyrelserna för landet fåöveratt en
enhetlig rättstillämpning, måste utvecklas ytterligare. Vidare måste
verkets för utveckla och underhålla datorstöd förattansvar
ärendehanteringen fördjupas.

förutsätter.lag därvid länsstyrelserna och Vägverketatt
ytterligare sin dialog förförstärker samordna och effektiviseraatt
verksamheten. samarbete bör, enligt minDetta mening, ske under
överinseende berörda departement.av

l fråga kan detalternativ 2 praktiska skäl såvälom av som av
lagtekniska skäl inte överblickas vilken tidnu som en
organisationsförändring skulle kräva.
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tilllänsstyrelsernafrånverksamhetsgrenarÖverföringEn av
beräknasoch kansuccessivt tagenomförasdockmåsteVägverket

alternativtÖverflyttning personalanspråk.itidrelativt lång av
ochutbildningförsärskilda insatserochskenyrekrytering får

aktuella.blirpraktiktjänstgöring
uppdragialternativ,dettafallervaletfår,Vägverket gesom

utarbetasamarbetsorgan ettlänsstyrelsernasmedsamrådiatt
överförandet.förförslagfullständigt

effekterochKonsekvenser4.5 av

ochkörkorts-förförslagen
yrkestrafikområdena

konsekvenserStatsfinansiella

inomligger1alternativföreslagnamigdetbedömerJag att av
ochfordons-finns föri dagför de somresurserramen

effektiviseringviktensärskilttryckertratikfrågorna. Jag enav
gällerdetlänsstyrelsernaoch närVägverketmellansamarbetetav

bedömeri Denyrkestrafikhanteringeit strävanstort.ochkörkorts-
tillsynsverksamhetökadförfrigörsföljdtillfårjag att resurser

yrkestrafikområdet.
2alternativ ärföljdernaekonomiskagäller dedet prog-När av

docktyderMycket attosäker.skälnaturliga meranosen av
kanrationaliseringsvinster göras.betydande

deocksåvill jag nämna, attsammanhangetdet här avl en
samverkanregionaladenvärdetcentralajagfaktorer avanser -

idirektsiglåterlätt mätasinte såmyndigheterolikamellan -
påvisaskunnathittills harresultatDeekonomiska termer. som

samhällsekonomiskadendockpekarlandethåll i mot attolika
ochinformationutbytervinsten myndigheterolikaattav

brottslighetenekonomiska ärdeni kampenerfarenheter mot
betydande.
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Exempelvis vid granskning taxiföretag ihar vissaav
Stockholms län nyligen konstaterats skatteundandraganden
omkring myndighets-miljoner kr. Västmanlands län har150 l
samverkan vid taxinäringen resulterat i intäkter föraktioner mot

kr. Liknande vid samverkan mellan2,8 miljoner aktionerstaten
berörda myndigheter i Malmöhus län har lett till ökningen av
debiterade och avgifter med drygt miljoner kr.skatter l6

kanVägverket samordningsvinster uppnåsatt storaanser om
såväl lämplighetsprövning ingripandefrågor körkortssidansom
hanteras inom och organisation, inte minst vad beträffaren samma
teknikstöd stödsystem.och övriga

bibehållande denLänsstyrelserna påminner ävenatt ettom av
myndighetsorganisationen förutsätter effektiviseringnuvarande en

och Därtillökat teknikutnyttjande, hos länsstyrelserna.ett men
framhålls åligger Vägverket central myndighetdet attatt som
området bistå utvecklingen.länsstyrelserna i den

länsstyrelserna arbetar i dag årsarbetskrafter medHos 248ca
körkortsärenden årsarbetskrafter yrkestrafik-och med54ca
ärenden. Vägverkets beräkningar kan vid överföringEnligt en av
hela körkorts- yrkestrafikhanteriitgen till Vägverket antaletoch
årsarbetskrafter ned till 130 30.+ca

naturliga skälVägverket framhåller dock beräkningarnaatt av
innehåller kompe-mått osäkerhet. Exempelvis kanstortett enav
tenshöjning centralt hos verket i Borlänge behöva ske, detutöver
antal årsarbetskrafter angettssom ovan.

rationaliseringspotentialen förLänsstyrelserna attanser
länsstyrelsernas del inom femårsperiod uttryckt i årsarbets-en
krafter hamnar motsvarande nivå. förändrad myndighets-på En
organisation skulle initialt medföra rad olika kostnadsposter fören
hanteringen investeringarhos den myndigheten i form inya av
lokaler, utrustning och teknikstöd, utbildning personalav ny m.m.
Därtill skulle komma kostnader för avveckling församt om-
ställning den personal olika skäl inte kan plats i dentaav som av

organisationen.nya
Kostnaderna härför har inte lagts i Vägverkets centralise-

ringsförslag. förberäkningar beaktar inte heller kostnadernaDessa
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samhälls-derespektivemyndighetssamverkanregionaladen
medför.insatsersådanaframgångsrikavinsterekonomiska

konsekvenserRegionalpolitiska

fåkommerVägverkettill atthanteringenöverföringEn av
länsstyrelsepersonalresidensstäderna attförkonsekvenser genom

vissiförvaltningsdomstolarna attkommerDärtillövertalig.blir
beröras.mån

placeringfaktiskaVägverketsförväljsregioner avDe som
enligtGenom attdäremotkommer attverksamheten gynnas.

tillyrkestrafikhanteringochkörkorts-allcentralisera2alternativ
ellertillstöd ettönskvärtregionalpolitisktkanVägverket engesett

bilregisterlokali-modellefterlandetiregioner avutsattapar
Örebro.ochVisbyArjeplog,tillseringen

Jämställdhet

hän-fårjämställdhetshänseendeha ikan2alternativeffektDen
läns-hospersonalsammansättningenfaktiskadentillföras

allmännadepåverkainteförslagetövrigt kanstyrelserna. l anses
järnställdhetssträvandena.

Brottsbekämpning

myndighetsutöv-förförtroendeallmänhetensupprätthållaFör att
körkorts-såvälmåstefordonsområdetochtrafik- somningen

likformighet ocheffektivitet,präglasyrkestrafikhanteringen av
besluten.fattarrättssäkerhet oavsett somvem

bedömerkörkortshandläggningenplaceringendet gällerNär av
påverkas iinte nämn-brottsbekämpningenföreffekternajag att

placering.regionalellercentralutsträckningvärd enav
yrkes-denförtillsynsverksamhetenochtillstånds-frågal om
brotts-frånannorlundaförutsättningarnatrafikenmässiga är

vägandeframgår tungtär ettbekämpningssynpunkt. Som ovan
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den regionalaskäl till behålla hanteringen i länen justatt ute
densamverkan mellan myndigheterna för kommaatt

uppbyggt kring läns-ekonomiska brottsligheten. samarbetetDet är
har under utrednings-styrelsen sammanhållande länk. Jagsom

också under framför allt detarbetet förstått många länsstyrelseratt
framgångsrik tillsyn till följd detta.året påbörjatsenaste aven

föreslår delbetänkandetBranschsaneringsutredningen i
taxiföretagareLicensavgift principskiss SOU 1996:172 atten-

schablonskatt, förskall betala månatlig licensavgift, attsortsen en
därmed ha tillstånd bedriva taxi-inneha trafiktillstånd och att

skall Skattemyndighetenrörelse. Enligt utredningens förslag
underrätta fall avgiften inte betalas in, så läns-länsstyrelsen i de att

Förutsättningarstyrelsen kan utreda orsakerna härtill och, om
trafiktillståndet. konstaterar sådanföreligger, återkalla Jag att en

modell förutsätter mellan länsstyrelsen ochsamarbetenäraett
Skattemyndigheten.

Övrigt

centralt beslut skulle, enligt Vägverkets förslag, kunnaEtt
överklagas till länsrätten i det län där sökanden eller innehavaren

körkort eller trafiktillstånd folkbokförd. skulle dockDettaärav
kräva avvikande Författningsreglering.en

Enligt förvaltningsprocessrättensde generella reglerna
område allmänna förvaltnings-l4 lagen 1971:289§ om
domstolar får hanteringen körkorts-sammanföring ochen av av
yrkerstrafikfrågorna för handläggning hos enda myndigheten

eller nämligen följande konsekvenser för denort ett orteren par
rättsliga hanteringen.

Vid överklagande Vägverkets beslut avslag enav om
körkortansökan eller trafiktillstånd eller ifrågasatt innehavom om

sådant skulle landets samtliga körkorts- och yrkestrafik-ettav
färreärenden komma länsrätter respektive kam-prövasatt av

verksamheten förläggs till kommerOmmarrätter. pröv-orten
ningen ske vid länsrätt respektive kammarrätt. Förläggsatt en en
verksamheten till flera kan flera domstolar komma i fråga.orter
Därmed skulle den reella möjligheten försvåras för sökanden eller
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beslutsmyndighetenmedtalstillkommapersonligenklaganden att
ärendet avgörs.domstolenoch när

överlastavgifterFrågor4.6 om

innehållFörslagets4.6.1

överföringföreslår jagverksamhetenrationalisera enFör att
ärendenaskatteförvaltningentilllänsstyrelserna omfrån av

ärende-handläggningenpraktiskadenSåvälöverlastavgift. av
samordnasdärkanhanteringendatatekniskadentypen som

fordonsskatteärendena.med

förslagettillMotiv4.6.2

ärende-litenförhållandevisÖverlastavgiftsärendena utgör en
underoch1994underärendeninkomna samma440mängd, l

beslutdessaöverlastavgift. Avpåföringbeslutperiod 259l avom
avgjordes 023l1995Under årdomstol.till150överklagades ca

sjuförstaunder åretsavgjordesärendenmedan 697ärenden,
Ärendenlänsstyrelser.landets 24fördelade som1996,månader

StockholmsiLänsstyrelsenhandläggsfordonutländskaberör av
totaladetavutlandsärenden283däravgjordesUnder år 1995län.
1996augustijanuariunderoch023landeti lärendenantalet

ärkonstateratsärenden. Somsådanai 155beslut ovanfattades
och intelandetfördeladjämnt överinteärendenförekomsten av

ochkontrollpolisensberoendeåret,heller utanöver av
svårtdärförårsarbetskrafterAntalet äröverlaster.rapportering av

beräkna.exakthetmedatt
hanteringlänsstyrelsernasmedsamband avöversynenl av

ochbilregister-överföringenochtrafikärendenochfordons- av
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fordonsskatteverksamheterna från länsstyrelserna till Vägverket
respektive skatteförvaltningen har överlastavgiftsärendenasäven
organisatoriska hemvist kommit diskuteras. denna utredningslatt
direktiv efterlyses renodling länsstyrelsernas roll inomen av
området. inbegriper hanteringen ärendenDetta även av om
överlastavgift. Utgångspunkten därvidär att man genom en mera
rationell hantering den blygsamma ärendemängden bordeav
kunna besparingseffekter föruppnå staten.

dag hanteras flertalet överlastavgiftsärendenal länsstyrelser
yrkestrafikenheten. Frågor överlastavgifter hänger tillocksåom

viss del med yrkestrafikärendena. trafiktillståndEtt kansamman
i fråga tillståndshavaren gjort sig skyldig till flerasättas när

och/eller allvarliga överträdelser överlastbestämmelserna.av
Överlastavgiftsärendena beröringspunkterhar med konkur-även
rensfrågorna, eftersom överlast illojal konkurrens inomutgör
transportsektorn. länsstyrelserna har det regionalaDet är som

for tillsynen de regionala konkurrensförhållandena.ansvaret av
faktorer talar för överlastavgiftshanteringenDessa böratt

på länsstyrelserna under förutsättning överföringstanna attav en
yrkestrafikärendena inte kommer till stånd.av

Stockholms lånLänsstyrelsen i handlägger i dag samtliga
ärenden utländska fordon. teoretiskt skulleRentrör ettsom
överförande alla överlastavgiftsärenden tilllandets den läns-av
styrelsen kunna ske. sådan lösning talar Länsstyrelsen iFör atten
Stockholms län ärendeantal har god kompetensett stortgenom en

handlägga ärendena. samla hanteringenArgumentetatt att en
enda myndighet stöds med denna lösning.även

Handläggningen ärenden fordonsskatt har flyttats överav om
Örebrotill Skattemyndigheten i län. länsstyrelserna hadeNär hand

den hanteringen förekom hos del länsstyrelser organisa-om en en
torisk samordning mellan överlastavgifts- och bilregisterärenden.
medan länsstyrelserandra samordnade överlastavgifts- och

Ärendetypernafordonsskatteärendena. överlastavgift och
fordonsskatt skatter och avgifter bådaoch tillhör Riks-rör
skatteverket central förvaltningsmyndighet. kan därförDetsom
finnas rationaliseringsskäl och samordningsvinstergöras genom en
centralisering till skatteförvaltningen och till Skattemyndigheten i
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denbeskedfåtthand attÖrebro underockså myn-har omlän. Jag
fordons-medverksamhetenpåbörjathaefterdigheten, att

Övertagande.sådanttillpositivsig ettförklaratbeskattningen.
förADB-rutinerframtagitharTrafikregistret enVägverket

Skattemyndig-överlastavgiftsärendena.hanteringförenklad av
har näraTrafikregistret ettÖrebro Vägverketochläniheten

Enfordonsskatteärenden.handläggningenförsamarbete av
överlastavgiftsfrågornaförsamarbetetdetvidareutveckling av

naturlig.synes
uppbördenkanhanteringeneffektiviseraochförenklaFör att

bilregistretiADBhjälpmed sammaöverlastavgift göras avav
uppbörds-Vägverket ärfordonsskatt.uppbördensätt avsom

uppbörden ävenskötakunnaoch börfordonsskattförmyndighet
centrali-förtalarÄven omständigheterdessaöverlastavgift. enav Örebro län.iSkattemyndighetentillhandläggningensering av

frågamyndighet iföreskrivande omRiksskatteverket, ärsom
tillframställningiöverlastavgifter,hanteringen enanserav

frågorapril 1995den 5 att omKommunikationsdepartementet
intedelänsstyrelserna närhoshemmahöröverlastavgift inte

Riksskatteverketbilregistreringsärenden.handläggerlängre
handläggasbörärendendessa avframställningen attförordar i

Riksskatteverketsregioner.VägverketsellercentraltVägverket av
överlastavgiftförförvaltningsmyndighetcentralfunktion som

upphöra.samtidigtföreslås
kontakterfortlöpandehaftjagharutredningsarbetetUnder

SedanRiksskatteverket.medöverlastavgiftsfrågornaangående
fordonsbeskattningenÖrebro tagitlän överiSkattemyndigheten

verksamhet påfungerandeväloch skapatlänsstyrelsernafrån en
skäl övervägaRiksskatteverket attenligt endetfinnsområdetdet

iskatteförvaltningentillöverlastavgiftsärendenaöverföring av
Vägverket.tillförstället

ochenhetligfåfördetframhåller attRiksskatteverket att en
fördelöverlastavgift ärärendenabehandling enlikformig omav

skulleVägverketOm tamyndighet.endainomde hanterasatt en
ellerregionernaexempelvisdendelaochhanteringenöver upp
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likformigheten bliskullede befintliga bilregisterorternatre nu
lidande.

beskatt-SkattemyndighetenRiksskatteverket pekar på att som
meddelaerfarenhetningsmyndighet för fordonsskatt har attav

Myndigheten har direktavgiftsärenden.beslut i skatte- och
uppgifter i bilregistretoch förförbindelse med bilregistret om

med bil-därför väl förtrognaHandläggarnafordonsskatt. är
fordon. Därtill finns hostekniska uppgifterregistrets data, bl.a. om

Örebro faktisk kompetenslänSkattemyndigheten i attrenten
läns-handläggare hareftersom tvåbesluta i sådana ärenden,

överlastavgiftsärenden.styrelseerfarenhet av
sådan överflyttningverket medRiksskatteverket att avanser en

förvaltningsmyndighet.central lorganisationen kvarbör somvara
skatt bör dåfordonsskatt ochgällerlikhet med vad annansom

överklaga beslutRiksskatteverket ha möjlighet över-att om
uppfattningen.lastavgift. delar denJag

handlar handläggningenjag framhållitSom över-avovan
datamässig rutinhantering.Iastavgiftsärendena enbartinte om en

juridiska frågor ochmåttdel ärenden inrymmerEn ett stort av
främsthandläggarensvilka ställer krav påöverväganden, stora

fordonsskatteärendenasamordning medjuridiska kompetens. En
myndigheten skallnaturlig förkan enligt min mening även attvara

ärende-utnyttjas för bådakunna rekrytera sådan kompetens att
typerna.

överlastavgifter för handläggningsamla ärendenallaAtt om
rättsliga hanteringenmyndighet för denhos får konsekvenseren

fordonsskatteärenden skulleLiksom allaöverklagat ärende.ettav
överklagas kommade överlastavgiftstärenden prövasatt avsom

Örebro försvåras för samhällets ii län. DärmedLänsrätten motpart
tillavgiften, personligen kommaärendena, dvs. den påförs attsom

domstolen ärendettals med beslutsmyndigheten respektive när
avgörs.

Överlastavgiftsärendena tillöverklagades till kammarrätt fram
till länsrätt. Under ården 1995 och överklagas31 numeramars

ärenden till kammarrätterna.1994 överklagades i hela landet 53
överklagademotsvarande antalkvartalet 22Första 1995 var

från år ochärenden. de mål i kammarrätt 1994Av prövatssom
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Tillförhandling.muntligförekommitfalli någothar inteframåt
kvartalenresterandeunder dekominstans treförstalänsrätt som

förstamål de38överlastavgift, tremål samt431995 om
länsrätti deförhandlingmuntligUppgift1996. avkvartalen om

hosfallenantaletövervägandedetsaknas. lmålenprövade
skriftligthandlagtsha ettförmodasdockmålenfårdomstol genom

förfarande.
jag rätts-bedömeruppgifter attdessabakgrundMot av

denhindrardentyngdsådanhar attintesäkerhetsaspekten
enligtÖvervägande ställettalar iskälföreslår.jagöverföring som

böröverlastavgiftsärendenallaförmening attmin sammantaget
bestämtskatteförvaltningen, närmarelandethelaförhandläggas av

Örebro län.iSkattemyndigheten

genomförasskallförslagetochHur när4.6.3

Vägverket,medsamrådiuppdragifåbör att,Riksskatteverket
skisseradeför denförfattningsförslagfullständigtutarbeta nuett
praktiskaochtekniskadenförplanliksomorganisationen, en

verksamheten.överföringen av

förslageteffekterochKonsekvenser4.6.4 av

konsekvenserStatsfinansiella

ärendehandläggningenhelasamordninginnebärFörslaget aven
placeringmedskatteförvaltningen,tillöverlastavgiftergällervad

hanteringÖrebro förKostnadernalän.iSkattemyndigheten avvid
nämligendelposter,idelasöverlastavgift kan treärendena uppom

organisationen, 2denuppbyggnaddvs.investeringar,l nyaav
Förslagetsdriftkostnader.löpande3personalkostnader samt
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ekonomiska konsekvenser blir beroende i vilken grad dessaav
kostnader kan bäras med fordonsskatteorganisationen.gemensamt

ÖrebroSkattemyndigheten i län kan komma behövaatt
nyanställa intenågon personal. minst med juridisk kompetens. Den
starkt automatiserade ärendehanteringen får dock bedömas hålla

kostnaderna.nere

Regionalpolitiska konsekvenser

ÖrebroöverföringEn hanteringen till Skattemyndigheten i länav
Örebroregionen.medför positiva effekter för Med tanke den

blygsamma ärendemängden kan dock någon ökningstörre av
sysselsättningsgraden i regionen inte förutspås.

På motsvarande kan effekterna för länsstyrelserna intesätt
bedömas bli särskilt stora.

Jämställdhet

effektDen förslaget kan ha ijämställdhetshänseende får hänföras
till den faktiska personalsammansättningen hos länsstyrelserna. I
övrigt kan förslaget inte påverka de allmänna jämställdhets-anses
strävandena.

Brottsbekämpning

kan frågaDet i inte regionalt samarbete mellansättas ettom
länsstyrelse, polis. åklagare, skattemyndighet, kronofogdemyn-
dighet och tullmyndighet kan underlätta vid handläggningenäven

ärendena överlastavgift. minstInte gäller detta vad jagav om ovan
anfört beröringspunkterna med yrkestrafikhanteringen. Jagom
bedömer dock dessa positiva effekter brottsbekämpningenatt

det gäller överlastavgiftshanteringen har dignitetnär lägre änen
vad fallet för hanteringen den yrkesmässiga trafiken.är av
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Bilregisterfrågor4.7

slutsatsMin

bilregisterverk-överflyttningengenomfördanyligen avDen
någonmåsteVägverkettilllänsstyrelsernafrånsamheten

såvälvadverksamhetenoptimera avserförtidytterligare att
kanskedethärdetijagSåvittresultat.genomförande som

tillfredsställande.ifungerat settstortomflyttningenharbedöma
kanmiljoner40besparingenberäknade avdenUtfallet omav

fastställas.inteskälnaturliga ännu

slutsatsenförGrunden

1996januariden 1sedandrivs avBilregisterverksamheten
konstateradesbörjanTilllandet.iplatserVägverket entre

ocksålänsstyrelsehåll harFrånregistret.tilltelefonköerperiodvisa
läns-yrkestrafikfunktionernaochkörkorts-framförts att

iallmänhetenbiståfåromfattningvissialltjämtstyrelserna
kopplasavgift kanÄven bilhandeln, motbilregisterfrågor. som

hanteringen.ibristerdelpekatharregistret,tilldirekt en
problem ärdessaframhålls avsida attVägverketsFrån

personal,medförklaraskandeltilloch nyövergående natur en
och 95Mellan 90rutiner.smidigaskapatidfåbehöver attsom

organisationsföränd-införnyanställdespersonalenprocent av
halvåretandraundertjänstiträddedemflertaletochringen av

såvälmedVägverket atträknarinkörningsperiodEfter1995. en
skall fungerahandläggningsmomentandratelefonservicen som

friktionsfritt.
skallpersonalallvaritprincipen attharinledningsskedetl

nyckelpersons-ifrånkommaföralla attbehärska moment,kunna
satsningocharbetsuppgifternafördelning enberoendet. En av
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specialistfunktioner finns dock med tänkbart alternativ eftersom
hand.

överflyttningenVid från länsstyrelserna planerade Vägverket
utnyttja alla bemannade kontor inom regionerna föratt mötaatt en

efterfrågan på direkt personlig service. Efter det verksamhetenatt
varit igånghar under år verket dock något uttalatett attnu ca anser

behov bibehållen kundmottagning inte finns.av en
Enligt Vägverkets uppfattning har betydande samordnings-

vinster kunnat föra all registerhantering tillgöras överattgenom
verket. minst denInte tekniken. såsom användandet bild-nya av
fångsttekniken, har visat medförasig rationaliseringsvinster.stora

Genom den ordningen har Vägverket fått uppgiften attnya som
förvaltningsmyndighet besluta i bilregistreringsärenden. Detta
ställer krav på kompetens hos handläggande personal.stora
Samtidigt håller teknik ochutvecklas i bruk ochatt tasny en
mycket ärendemängd skall handläggas kort tid. Närstor
tekniska fel uppstår kan mindre fel få konsekvenser förett stora
såväl handläggningskvalitet handläggningstid. Skatte-Frånsom

Örebromyndigheten i initialtlän har också uppmärksammats vissa
brister i registreringsbesluten kan hänga medantassom samman
dessa faktorer.

Ännu återstår finna de formerna for själva hanteringen.rättaatt
villJag samtidigt framhålla vikten Vägverket vidare-attav

utvecklar rutinerna för verksamheten och efter förbättrasträvar att
inte minst den förvaltningsrättsliga ärendehandläggningen, men
också informationen till allmänheten för frågorna till denatt styra

myndigheten.nya
Regeringen har i l994/95:l26 framtida trafik-Denprop.

administrativa verksamheten förutskickat uppdrag tillett
Vägverket följa verksamheten och lämna fortlöpandeatt upp en
redovisning förändringens effekter med avseende på mål-av
uppfyllelse. redovisningenAv skall framgå kostnadsutvecklingen.

Ävenpersonalkonsekvenser och teknisk utveckling. konsekvenser
för kunderna i fråga telefonservice och övrig tillgänglighetom
skall redovisas.
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Fordonsskattefrågor4.8

slutsatsMin

förorganisationenändradedenmedfallet ärLiksom
fordonsskatte-konstatera attjagkanbilregisterverksamheten

alltiskrivsdettaskatteförvaltningen närinomhanteringen
det avsett.såfungerarväsentligt varsom

slutsatsenförGrunden

iskatteförvaltningentillfördes överFordonsbeskattningen
läns-frånflyttadesbilregisterverksamhetenmedsamband att
läns-Inomjanuari 1996.den ldvs.Vägverket,tillstyrelserna

fordons-förresursåtgångenberäknadesstyrelseorganisationen
skatteförvaltningen,medanårsarbetskrafter,till 35skatteärendena

iårsarbetskrafterÖrebro 14län,i tarSkattemyndighetendvs.
möjlig attvaritharresursminskning genomanspråk. Denna

endast ärdetså sätt attförändratsärendehandläggningen
regi-medanhandläggs,fordonsskatteärendenrenodlade som

detDärtill kommer attVägverket.handläggsstreringsärendena av
diarieföringochärendehandläggningmellanintegrationskett en

beslutsskrivning.vidanvändsADB-teknikattsamt genom
fordons-FörtelefonservicedagligharSkattemyndigheten

frånreaktionerstarkanågrainteoch har noteratskatteärenden
varitdetharhellerInteordningen.densidaallmänhetens mot nya

Vägverket är,myndigheten. somhosbesöksfrekvensnågon större
informationsinsatsen gentemotföransvarigtnämnts ovan,

fordonsskatte-bilregister-såvälgällerdet somallmänheten när
problemdeklarafördialog attförMyndigheterna avfrågor. en

informationenimissaroch deinledningsskedetuppkommit isom
märkaskunnat av.som
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Såväl Riksskatteverket, i egenskap central förvaltnings-av
myndighet för fordonsskatteärendena. Skattemyndigheten isom
Örebro län har under hand bedömt övertagandet i haratt stort
fungerat friktionsfritt. Under de första kvartalen har1996tre
endast 50-tal ärenden överklagats till domstol,ett motca en
överklagandefrekvens omkring 300 ärenden helt år under deav

åren.senaste
ÖrebroRiksskatteverket och Skattemyndigheten i län har i

september gjort första1996 uppföljning överflyttningen ochen av
kan där konstatera i huvudsak positivt utfall.ett

villJag stryka under vikten samarbete mellan Riksskatte-av
verket och Vägverket för ytterligare förbättra den hante-att nya
ringen. Riksskatteverket bör också vidare följa överflyttningenupp

fordonsskatteverksamheten och till regeringen redovisa Litfalletav
denna.av
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Utredningens uppdrag och5

arbete

i uppdragbeslut den februari 1996 regeringen migGenom 27 gav
trafik-länsstyrelsernas roll inom fordons-,göra översynatt en av

infrastrukturområdena Dir 1995:160. Direktiven bifogasoch
infra-slutbetänkandet. Delbetänkandet Länsstyrelsernas roll i

denstrukturplaneringen överlämnades till regeringenSOU:142
oktober 1996.2

för utredning har varitövergripande målet dennaDet att
roll trafkområdetförtydliga och precisera länsstyrelsernas inom

och förslag till eventuella förändringar underlättaratt ge som
förverkligandet trafikpolitiska målen.deav

grund för förslag skulle utvärderingSom utredningens en av
länsstyrelsernas bifogad del-villkor Utvärderingengöras. är
betänkandet.

Med underlag avslutade och pågåendeutvärderingen samtav
utredningar inom detta förslag till preciseringområdet har av
länsstyrelsernas roll inom fordons- och trañkområdet tagits fram.

Under arbetets kontaktpersoner berördagång har också vid
myndigheter tillfälle framföraoch organisationer beretts att syn-
punkter.
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Särskilt yttrande experternaav

Lennart Renbjer, Kommunikations-

departementet och Pär Westerberg,
Inrikesdepartementet

l betänkandet föreslås två alternativ till hur den framtida verksam-
heten inom körkoits- och yrkestrafikområdena kan organiseras,

utredaren förordar någotutan att alternativen.av
Riksdagen har i beslut prop. 1994/951126, bet. l994/95zTU23,

rskr. l994/95z356 pekat länsstyrelserna regionalaut myndig-som
heter för körkorts- och yrkestrafikfrågor. Till förgrund detta
ställningstagande ligger bl.a. vikten lokal förankring ochav
kompetensskäl.

Någon genomgripande analys kan ligga till grund för attsom
frångå riksdagens ställningstagande finns enligt vår mening inte.
Något reellt underlag för sådan analys har inte varit tillgängligen
för utredaren, bl.a. bakgrund den begränsademot utred-som av
ningstiden inte heller haft möjlighet fram sådant underlag.att ta ett
Det finns således enligt vår mening inte grund för lägga framatt

alternativ innebärett omfattande förändringar desom mera av
aktuella verksamheternas organisation.

Härtill kommer det i betänkandet beskrivna alternativatt två-
centralisering hanteringen inom körkorts- och yrkestrafik-en av

områdena till Vägverket flera skäl framstår mindreav som-
lämplig. Såväl kravet rimlig servicenivå allmän-gentemoten
heten kravet kunskap lokala och regionala förhållandensom om
hos myndigheten talar det alternativet. Det arbete ojämlikmot mot
konkurrens och andra missförhållanden inom yrkestrafikområdet,

i andra sammanhang ofta har betonats, skulle vidsom en
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samhälls-Vilkaförsvåras.verksamhet avsevärtcentraliserad
intefåskulle utrett.detta ärkonsekvenserekonomiska

rutin-områdenaaktuella ärdeÄven inomärendenmångaom
hand-ärenden,kompliceradeåtskilliga varsdockfinnsbetonade

Dekompetens.ellerekonomiskjuridisk, annankräverläggning
naturligtviskanhandläggningärendenasrutinmässiga

kunnatordedettateknik,modernhjälpmed menrationaliseras av
ibörregionalt. Detellercentralt sam-hanterasdesiggöras vare

yrkestrañkärendenaochkörkorts-särskilt attmanhanget noteras
deexempelviskaraktär änheltdel ärtill annanstor enav
tilllänsstyrelsernafrånöverförtshartidigarebilregisterfrågor som

yrkes-körkoits-iändringarföreslagna resp.NyligenVägverket.
kraveninnebäraockså attkantrañkregleringen

ökakommer atträttssäkerhet snarastochhandläggarkompetens
uppfattning emotvårenligtÄven talarfaktorerdessaytterligare. -

två.alternativföreslagnabetänkandetidet
intenärvarandefördetsåledes attSammanfattningsvis anser

organisationförändradförslaggrund förnågonföreligger enom
yrkestrafikområdena.ochkörkorts-inomverksamhetenav
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Särskilt yttrande expertav

Erik Österberg, Länsstyrelsen i
Hallands län

Utredaren har valt lägga fram två alternativa förslag för denatt
framtida verksamheten inom körkorts- och yrkestrafikområdena,

förorda något dem.utan Dettaatt anmärkningsvärtärav men
återspeglar den oenighet rått inom utredningen dessasom
punkter.

Det alternativet innebär nuvarande ansvarsfördelningattena
bibehålls, d verksamheterna sköts decentraliseratattv s genom
länsstyrelsernas försorg, effektiviseringar genomförsattmen a

utnyttjande teknik.genom av ny
Det andra alternativet innebär verksamheterna centraliserasatt

vägverket centralt länsstyrelsernasatt uppgifter.övertargenom
Frågan centralisera hanteringen körkortsfrågor ochattom av

yrkesmässig trafik ingalunda och behandladesär riksdagenny av
så våren 1995 med anledningsent propositionensom av
l994/95:l20 framtidaDen trañkadministrativa verksamheten bet
l994/95iTu23, rskr l994/95z356. Vid detta tillfälle fastslogs att
verksamheterna skall ligga kvar på länsstyrelserna. I propositionen
framhölls hanteringen körkortsärenden kräveratt såväla av
juridisk socialpolitisk kompetens och sådan kompetenssom att
bäst utvecklas länsstyrelserna i sin övriga verksamhetsom
handlägger brett spektrum ärenden förutsätter liknandeett av som
kompetens. Vidare har körkortshavarna behov personligen fåatt
träffa handläggarna körkortsärenden och då särskilt i ärendenav

körkortsåterkallande. Beträffande körkortsregistret konsta-om
terades detta till skillnad från bilregistret haratt utprägladen
karaktär besluts- och ärendediarium. Vissa uppgifter ärav
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fungerarBilregistretintegritetsskäl.sekretessbelagdadessutom av
informationsdatabas.heltdäremot öppenensom

ikonstateradesyrkestrañkverksamheten propo-beträffarVad
ochbussföretagtaxiföretag,åkerier,dehuvuddelensitionen att av

yrkestrafiklagstiftningen äromfattastransportföretagandra avsom
kommuninomverksamhethuvudsakligasinbedriverochsmå en

möjligheternaförbetydelse attharVerksamhetenlän. storeller ett
granskningjuridisk/ekonomisk ärinslagetochnäringbedriva av

yrkestrañkärendenprövningenbetonadesVidare attstarkt. av
ochkörkortsärenden atthanteringentillvälanknyter av

karak-harkörkortsregistretmedlikhetiyrkestrafikregistret mer
informationsdatabas.ärendediarium änochbesluts- entären ettav

länsstyrelserna,barahuvudsakiutnyttjasregistretiUppgifterna av
dentillsynenanfördes attvägverket. Härutöver avochpolisen a

sundfrämjaförnödvändig atttrafikenyrkesmässiga enär
denliggerdetta näraochtransportsektorn att nyainomkonkurrens

länetinomkonkurrensförhållandenafrämja somallmäntroll att
ochriksdagenenligttaladeskälNämndahar.redanlänsstyrelserna

kvarbliskulleyrkestrafikfrågornaförregeringen att
länsstyrelserna.

skälnågrapekatinteutredarenharmening nyaminEnligt
bryts1995frånställningstaganderiksdagensmotiverar attsom

riksdagsbeslutetsedanlänsstyrelsernasådetSnarare attärupp.
yrkes-ochkörkorts-förmyndighetställningsinstärkt som
LAKYinomskettutvecklingsarbetedettrafikfrågorna somgenom

yrkesmässigochkörkortsfrågorförarbetsgruppLänsstyrelsernas
likformighet iökadtillmedverkatLAKYharBltrafik. ena

1996-12-13PMllT-kompetens.höjdtillbeslutsfattandet ensamt
effektiv ochframhållit änLAKYhar attutredaren mertill en

länsstyrelsernatrañkärendenahanteringframtidaenhetlig av
resursbehoven. lreduceringtillledakommersannolikt avatt en

iolämpligaprincipiellt attdetLAKYframhållerPMsamma
uppgiftmed utsektorsmyndighet attcentral gevägverket som

direktaför denskallråd ävenallmännaföreskrifter, svaramm
tillsynsansvarigsåblir på sättVägverketmyndighetsutövningen.

verksamhet.sinöver egen
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vägverket beräkningarnaDe gjorda resursbehoven vidav av en
centralisering verksamheterna har brister och kan därför inteav
direktjämföras med de uppgifter länsstyrelserna lämnat. Blsom a
tycks vägverket ha intecknat regelförändringar inteännu ärsom
beslutade. Vidare har hänsyn inte tagits till de initialkostnader som
uppstår vid flyttning. Enligt min mening behöver centraliseraden
verksamhet inte nödvändighetmed innebära effektivitethögreatt
uppnås. Med nuvarande lT-teknik kan effektiva lösningar nås vid
decentraliserad verksamhet samtidigt då bibehållersom man
fördelarna kontakter med berörda privatpersoner,näraav
organisationer och myndigheter.

När det gäller frågan likformighet i rättstillämpningen börom
det framhållas vägverket central tillsynsmyndighet haratt ettsom

olikapå verka för detta.sättattansvar
länsstyrelsernasl uppgift främja sunda konkurrens-att

förhållanden inom respektive län ligger motverka ekono-atta
misk brottslighet. juni beslutadeDen l 1995 regeringen det iatt
varje län skall finnas regionalt samverkansorganett mot
ekonomisk brottslighet, skall ledas landshövdingen.som av

dettaGenom skall länsgemena aktioner kunna genomförasorgan
inom områden där det finns skäl ekonomisk brottslighetatt anta att
förekommer. Med anledning härav har det i flera län bildats
särskilda aktionsgrupper för kartlägga och beivra sådanatt
brottslighet inom yrkestrañkområdet. regleringsbrevet förl 1997
har regeringen särskilt betonat länsstyrelserna skallatt ta
nödvändiga initiativ inom körkorts- och yrkestrafikområdena för

effektivisera verksamheten och förebygga brott. Enligt minatt
Lippfattning skulle länsstyrelsernas arbete med främjaatt
konkurrensen och beivra ekobrottslighet inom yrkestrafikområdet

försvåras vid centralisering tillstånds-avsevärt ochen av
tillsynsverksamheten.

komplikationEn vid centraliserad hantering körkorts- ochav
yrkestrafikärendena alla överklaganden, enligt nuvarandeär att
forumregler, skulle hamna hos enda länsrätt- den i det län dären
centralmyndigheten har sitt De ärendena berörda skullesäte. av
därigenom tvingas till denna länsrätt för delta vidattresa
domstolsförhandlingar. ändringEn de nuvarandeav
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dedäri den länsrättöverklagandena prövasforumreglerna, så att
innebärasidanandra attskulle åhemvist,sinberörda har

landetstilltvingadeshandläggare utcentralmyndighetens resa
Ingenderaförhandlingar.muntligadelta iför avlänsrättenolika att

rationell.förefallermodellernabeskrivnade
tillcentraliseringföranförsmotivregionalpolitiskaDe ensom

Föroch talar ettmotsägelsefulla snarastsynnerligenvägverket är
ansvarsförhållanden.nuvarandebibehållande av

uppfattningbestämda attmindetskälredovisade ärAv ovan
länsstyrelserna.hemmahöryrkestrañkfrågornaochkörkorts-
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Utrednin direktivens
att

Kommittédirektiv, , ,
WW

w
Översyn länsstyrelsernas roll inomav Dir.
områdena fordon, trafik infrastrukturoch 1995:160

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillsätts med uppdrag göra översynatt en
länsstyrelsernas roll inom fordons-, trafik- och infrastruk-av

turomrádena. Utredaren skall bl.a. grund för översynensom
göra utvärdering nuvarande villkor för länsstyrelsernasen av
arbete inom områdena. Utvärderingen skall länsstyrelser-avse

möjligheter bidra till förverkligandet deatt trafikpoli-nas av
tiska målen möjligheter effektivt verka församt ochatt sam-
ordna olika nationella och regionala intressen.

Utredaren skall i delbetänkande överväga och preciseraett
länsstyrelsernas roll inom infrastrukturplaneringen. Som un-
derlag i denna del bör bl.a. den 1 1996 från Kom-ett mars
munikationskommittén kommande delbetänkande användas.
Utredaren skall lämna slutbetänkande med förslag förett
fordons- och trañkomrádet den l december 1996.senast

Bakgrund

Med anledning regeringens proposition 1987/88:50 bil. 1av
trafikpolitiken infor 1990-talet beslutadeom riksdagen bet.

TU 1987/88:13, rskr. 1987/88:159 mål och inriktning förom
trañkpolitiken. Riksdagen beslutade vidare bet. TU
1987/88:19, rskr. 1987/882260 dela in järnvägsnätet iatt
länsjärnvägar och stomjärnvägar bet. 1987/8820,TUsamt
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2

länstrañk-föranslagsärskiltinrätta1987/88:297rskr. ettatt
ochprioriterauppgiftfick iLänsstyrelserna attanläggningar.
forplanfastställainvesteringsobjekt samt attolika enavväga

investeringaromfattakanplanDennalänstrañkanläggningar.
foranläggningarandralänsjärnvägar samtstatliga länsvägar,i

kollektivtrafikändamål.
länsstyrelseinstruk-med1990:1510förordningenEnligt

fast-deforverkauppgifttill attlänsstyrelserna atttion har
fårsamhällssektorerolikainommålen ge-nationellaställda

desamordnalänsstyrelsernaskallSamtidigtnomslag i länet.
beaktadärvidochansvarsområdensinainomsektorernaolika

utveckling-regionaladenförbetydelseaspekter ärde avsom
fastställda,beaktandemedlänsstyrelsernaskallVidare aven.
landstings-ochkommunalstatlig,forverkanationella mål att

deefterochsamordnaslänetiverksamhet anpassaskommunal
kravetmalenregionalpolitiska samtochmiljö-övergripande

medhushållninggod naturresurserna.långsiktig,på en
och1971:948 väg-väglagenenligtharLänsstyrelserna

miljökon-godkännauppgiften1971:954 attkungörelsen
medsamrådaochvägarbetsplaner attforsekvensbeskrivningar

planer.dessafastställelsenochutarbetandetvidVägverket av
medhushållning naturresurser1987:12lagenEnligt om

myndighetertillochsammanställalänsstyrelsenskallm.m.
och annatutredningar,tillhandahålla programkommuneroch

medhushållningenforbetydelseharplaneringsunderlag som
läns-har1987110bygglagenochplan-Enligtnaturresurser.

ochi länetbyggnadsväsendetochplan-tillsynstyrelsen över
Vidareplanläggning.i derasmed kommunernasamverkaskall

1972:603,vägtrañkkungörelsenenligtlänsstyrelsen,får
gods.farligtförtrafikföreskrifter transportmeddela lokala av
förlänsstyrelserna atthar1991juliden 1 ansvarSedan

trafiksäkerhetensförinsatserolikasamordnaregionalt organs
och1989/90:BoU4bet.l988l89zl54,prop.främjande

proposition1993 års1989/90:89. l omrskr.1989/90:B0U9,
prop.2000-taletinförvägarnapåtrafiksäkerheten

konsta-1992932426rskr.1992/93:TU29,bet.1992/932161,
förnationellaövergripandeVägverkets ansvarterades att
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trafiksäkerheten på och länsstyrelsensvägarna regionala sam-
ordningsansvar innebördengör i det regionala samord-att
ningsansvaret börnärmare preciseras.

Regeringen beslöt den 22 december 1994 parlamen-att en
tarisk kommitté med uppdraget utarbeta nationell planatt en
för kommunikationerna i Sverige skulle tillkallas. Kommittén,

har antagit Kommunikationskommittén Knamnetsom
1995:01, skall i delbetänkande den l 1996 lämnaett mars
förslag till inriktning infrastrukturinvesteringarna i Sverigeav
1998--2007. Kommittén skall vidare analysera behovet av
förändringar den politiska förankringen planförslagen påav av
såväl nationell, regional lokal nivå. Vidare skall Kommu-som
nikationskommittén överväga det behövs förändring iom en
fråga den nuvarande ansvarsfördelningen mellan statligaom
myndigheter deltar i kommunikationsplaneringen.som

Regionberedningen C 1992:06 har lämnat slutbe-ett
tänkande SOU 1995:27 innehåller förslag till reforme-som
ring den offentliga organisationen regional nivå.på Be-av
tänkandet förär närvarande på remiss.

Vid årsskiftet 1995/96 flyttas för bilregistret frånansvaret
länsstyrelserna till Vägverket SFS 1995:1358. 1995Inom års
yrkestrafikutredning K 1994:12 pågår ocksåöversynen som
kan komma påverka länsstyrelsernas framtidaatt arbetsuppgif-
ter.

Regeringen har denna dag beslutat Vägverket iatt ge upp-
Öre-drag i samråd med länsstyrelserna i Stockholmsatt och

bro län utreda handläggningen körkorts- och yrkestrafik-av
ärenden och föreslå de tekniska och administrativaatt föränd-
ringar behövs för effektivisera den. Inom Kommuni-attsom
kationsdepartementet bereds för närvarande frågor rörsom
bl.a. för överlastavgifter.ansvaret

Regeringen har denna dag beslutatäven Statskontoretatt ge
i uppdrag utvärdera i vilken järnvägensgrad konkurrens-att
kraft har förändrats sedan riksdagen det trafikpolitiskatog
beslutet 1987/88 förändringarna isamt är överensstämmel-om

med de trafikpolitiska målen. I Statskontorets uppdragse
ingår bl.a. särskilt granska betydelsen den organisa-att av nya
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ochSJ, Banverketmellanansvarsfördelningenochtionen
finansieringförprincipernadetrafikhuvudmärmen samt nya

följd riksdagenstillskapadesverksamhet avderas somav
1987/88.besluttrafikpolitiska

arbetsuppgif-länsstyrelsernasförändringarstörreInnan av
nuvarande förhållan-börbeslutaskantrafikområdetinomter

samladedetochbeaktasutredningarpågåendeutvärderas,den
analyseras.förändringarbehovet av

Uppdraget

över-gönskalluppdrag att enutredarenssärskilda varaDen
trafik-fordo1s-,inomrollnuvarandelänsstyrelsernasavsyn

pågrundasÖversynen bl.a.skallinfrastrukturontrådena.och
arbe-länsstyrelsernasförvillkornuvarandeutvärdering aven

te.
möjligheter att,länsstyrelsernasutvärderaskallUtredaren

ansvarstördelning,ochorganisationnuvarandemed resurser,
Utreda-målei.trañkpolitiskadeförverkligandettillbidra av

sinhar utövatlänsstyrelsernahurutvärderavidareskallren
intressen,regionalaochnationellaavseendesarnordningsroll

underlagsmate-sektorsövergripandetillhandahållarollsin att
planmyndig-rollsininfrastrukturplaneringen samt somtillrial

huranalyseraskallUtredarenlänstrafikanläggningar.förhet
vilkaförärendeisig åtskiljeravvägningarlänsstyrelsernas

föreliggerförutsättningarinstitutionellaochregionalaolika
förverkaeffektixtmöjligheter är attlänsstyrelsernasvilkaoch

An-intrtssen.regionalaochnationellaolikasamordnaoch
xganisationregionalaVägverketsmellansvarsfördelningen

samord-gällarvadbl.a.analyseras,skalllänsstyrelsernaoch
trafiksäkerheten.förningsansvaret

handläggningen ären-inomdet avfinnerutredarenOm att
föränd-behovfinnstrafikområdetoch avfordons-inomden

förtidsplantillförslag samtutarbeta enutredarenskallringar,
korsekvensbe-skallFörslagenförslagen.genomförandet av

skrivas.
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Utredaren skall hålla sig underrättad Kommunikations-om
kommitténs K 1995:01 arbete. Utredaren skall analysera
Kommunikationskommitténs eventuella förslag rörande för-
ändrad regional beslutsordning för åtgärder i transportinfra-
strukturen. Utredaren skall vidare med Kommunikationskom-
mitténs delbetänkande underlag utifrån resultatsamtsom egna
och med hänsyn till Statskontorets uppdrag inom området
överväga och precisera länsstyrelsernas roll i infrastruktur-
planeringen. I detta sammanhang bör utredaren beakta sam-
ordningsbehovet med andra sektorer inom den statliga sektorn
på regional nivå.

Övrigt

Utredaren skall samråda med företrädare ñr länsstyrelserna
och andra berörda myndigheter med 1995 yrkestra-årssamt
fikutredning K 1994:12, Kommunikationskommittén
K 1995:01 och Förvaltningspolitiska kommissionen
Fi 1995:13. Utredaren skall inhämta synpunkter från be-
rörda intresseföreträdare, såsom Landstingsförbundet, Svenska
kommunförbundet och Svenska lokaltralikföreningen.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv för samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentligaprövaattom
åtaganden dir. 1994:23, redovisa regionalpolitiska kon-att
sekvenser dir. 1992:50 redovisa jämställdhetspoli-samt att
tiska konsekvenser dir. 1994:124.

Förslagen får inte medföra ökade statsñnansiella utgifter
eller minskade inkomster.

Uppdraget skall redovisas den 2 december 1996 tillsenast
regeringen. Ett delbetänkande skall lämnas densenast
15 augusti 1996 med överväganden rörande länsstyrelsernas
roll i infrastrukturplaneringen.

Kommunikationsdepartementet
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