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Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter till följd av 
regeringsuppdrag om att förhindra fusk vid förarprov och illegal 
utbildningsverksamhet m.m. 

Mot bakgrund av de intressen som Åklagarmyndigheten har att bevaka lämnas 
följande yttrande. 

Vad gäller förslagen om att den som inrapporterar prov och utbildningar ska 
försäkra att uppgifterna som lämnas är sanna har myndigheten följande 
synpunkter. För att ansvar för osann eller vårdslös försäkran – men inte osant 
intygande – ska kunna aktualiseras krävs att det finns ett författningsstöd för en 
sådan försäkran. Ett sådant stöd föreslås nu. För att ansvar för osann försäkran 
ska kunna komma i fråga krävs vidare att den osanna uppgiften har lämnats 
uppsåtligen. När det gäller vårdslös försäkran är det tillfyllest att gärningen har 
begåtts av grov oaktsamhet. Det framstår därför som angeläget att den person 
som ansvarar för inrapporteringen också har närmare kännedom om de 
inrapporterade förhållandena. Om den ansvariga inte har sådan kännedom, utan 
endast har den administrativa arbetsuppgiften att just inrapportera uppgifterna, 
så riskerar nyttan i lagföringshänseende av den föreslagna ändringen att bli 
begränsad eftersom det kan uppstå svårigheter att bevisa att de osanna 
uppgifterna har lämnats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 

Med anledning av ändringen av TSFS 2012:50 bör det åter påpekas att det kan 
uppstå problem kring vilken utrustning som är tillåten vid ett provtillfälle om 
detta inte definieras i föreskriftsform, se det bifogade remissvaret i vårt ärende 
ÅM2019-1959 och ert ärende TSF 2019-85. Myndigheten har naturligtvis 
samtidigt förståelse för att det är önskvärt att kraven i detta hänseende är 
likformiga i samtliga Transportstyrelsens föreskrifter. 

I övrigt har inte myndigheten några synpunkter på förslagen.  

 
 
 

 
Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande chefen för 
Utvecklingscentrum, överåklagaren Mikael Björk, efter föredragning av  
kammaråklagaren Johan Bülow.  
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