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Remissvar avseende förslag till ändring av Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov,
gemensamma bestämmelser

Inledningsvis vill jag anfora att jag inte har några synpunkter på forslagen som

rör godtagbara identitetshandlingar, utvidgningen av kretsen av godkända

intygsgivare, giltighetstiden fiir kunskapsprov och krav på godkänt

kunskapsprov flore körprov och inte heller på reglerna om användning av tolk.

När det gäller frågan om forsäkran ftire kunskapsprov har samma formule-
ringar använts i ftirslaget som används avseende högskoleprov och som

återfinns i 35a $ UHRFS 2015:3 (ändrad genom UHRFS 2016:4). Dessa

formuleringarhar i rättspraxis visat sig vara användbara och täcker in
problematiken. Straffbudet avseende osann fiirsäkran i BrB 15:10 kan efter

ändringen komma attvaratillämpligt på fuskare. Det är dock nödvändigt att gå

längre i regleringen lor att undvika problem i samband med lagforing. Det
regelverk som finns rörande högskoleprovet kan tjäna som forebild i än större

utsträckning. I UHRFS 2015:3 definieras vilka hjälpmedel som är tillåtna, att

samtal inte fär fijrekomma etc. Genom att det tydligt anges vilka hjälpmedel

som är tillåtna så behöver inte någon tvekan uppstå kring det motsatta

örhållandet vilka hjälpmedel som inte är tillåtna. Ytterst skulle det med

nuvarande forslag kunna bli nödvändigt att höra personal från Trafikverket
eller Transportstyrelsen kring frågan om ett visst hjälpmedel är tillåtet eller
inte. Även i andra delar kan UHRFS 2015:3 tjäna som fiirebild, exempelvis

anges direkt i ftirfattningstexten att en person som uppträder störande ska

avlägsna sig.
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För att skapa en ytterligare preventiv effekt skulle också någon form av
"karenstid" kunna övervägas. Om en person blir påkommen med att fuska så

får denne inte göra ett nytt kunskapsprov inom en viss tid, jåimfiir 7 kap 21 $
Högskoleftirordningen (1 993 : 1 00).

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Mats Svensson efter ftiredrag-
mng av J Biilow
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