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Förarbevis för vattenskoter - kompletterande förslag

Sammanfattning
Åklagarmyndigheten ställer sig positiv till att samtliga kompletterande
författningsförslag föreslås föras in i en lag om förarbevis för vattenskoter.
Nedan redovisas Åklagarmyndighetens närmare inställning till och synpunkter
på de författningsförslag som redovisas i promemorian.

Avsnitt 2.1 Utbildningens innehåll och genomförande
Åklagarmyndigheten instämmer i bedömningen att det ska krävas godkänt
resultat för att kunna erhålla ett förarbevis. Genom detta krav säkerställs på ett
bättre sätt att den som har ett förarbevis har tillgodogjort sig de kunskaper som
krävs för att på ett säkert sätt framföra vattenskoter. Att de huvudsakliga
inriktningarna för utbildningens innehåll också föreslås stadgas i lag är, enligt
Åklagarmyndighetens mening, positivt. En sådan reglering gör det tydligare,
inte minst för den enskilde, vad som krävs för att erhålla ett förarbevis.

Avsnitt 2.2 Kraven för att få tillstånd att bedriva utbildning
Åklagarmyndigheten delar bedömningen att de krav som ska uppfyllas för att
få tillstånd att bedriva utbildning bör anges i lag.
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Avsnitt 2.3 Återkallelse av förarbevis
Åklagarmyndigheten delar bedömningen att vad som ska gälla vid återkallelse
av förarbevis närmare ska regleras i den föreslagna lagen. Det är också positivt
att den nu föreslagna regleringen får likheter med vad som gäller vid
återkallelse av körkort enligt körkortslagen (1998:488).

Avsnitt 2.4 Särskilda forumregler vid överklagande till allmän
förvaltningsdomstol
Åklagarmyndigheten delar bedömningen att den föreslagna lagen bör innehålla
särskilda forumregler på det sätt som anges i författningsförslaget.

Avsnitt 2.5 En möjlighet att vid kontroll medge att
vattenskotern förs till närmaste lämpliga upptagningsplats
Åklagarmyndigheten har ingen erinran mot förslaget i sig. För att regleringen
ska bli tydligare bör det dock, enligt Åklagarmyndighetens mening, övervägas
om förslaget kan kompletteras med vilka förutsättningar som måste vara för
handen för att ett medgivande ska kunna eller inte kunna lämnas.

Avsnitt 2.6 Straffbestämmelserna justeras
Åklagarmyndigheten välkomnar att straffbestämmelsen avseende tillåtande av
olovligt framförande av vattenskoter justeras på sätt som nu föreslås. Genom
detta förslag beaktas de synpunkter Åklagarmyndigheten tidigare framfört (se
avsnitt 7 i Åklagarmyndighetens yttrande i ÅM2020-2112). Den nu föreslagna
straffbestämmelsen korresponderar dessutom bättre med vad som gäller vid
tillåtande av olovlig körning.
Åklagarmyndigheten delar bedömningen att det nu föreslagna kravet att ett
återkallat förarbevis ska överlämnas till behörig myndighet ska
straffsanktioneras för att bli effektivt. Likaså delar Åklagarmyndigheten
bedömningen att ett sådant brott bör straffas med penningböter.
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Avsnitt 2.7 Ytterligare undantag från kravet på förarbevis
Åklagarmyndigheten har ingen erinran mot förslagen.

Avsnitt 2.8 Ikraftträdande
Åklagarmyndigheten har ingen erinran mot förslaget.

Detta yttrande har beslutats av vice riksåklagaren Katarina Johansson Welin
efter föredragning av kammaråklagaren Camilla Ström. I den slutliga
handläggningen av ärendet har också rättschefen Marie-Louise Ollén och
överåklagaren Mikael Björk deltagit.
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