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Remissvar: diarenummer TSF 2019-85 
Sveriges MotorCyklister, SMC,  lämnar svar gällande förslaget avseende ändringar i TSFS 2012:41, även 
om vår organisation inte ingick i förevarande ärendes sändlista.   

En positiv utveckling gällande kunskapsprov före körprov  

SMC välkomnar att ett godkänt kunskapsprov ska bli förutsättning för att kunna genomföra körprovet 
men då måste det samtidigt finnas tider för att kunna genomföra både kunskapsprov och körprov i hela 
landet under MC-säsong. Detta bör bidra till samtligas säkerhet i trafiken under själva provet, men även 
till en bättre arbetsmiljö för förarprövarna. Samtidigt minskar det köer och administrativa åtgärder hos 
Trafikverket och bör i slutändan bli mer kostnadseffektivt.  

SMC vill uppmärksamma möjligheten att förbättra situationen för alla som vill ta behörighet A, A1 och A2 
utan att det påverkar körkortsutbildningen för behörighet B negativt. Sveriges geografiska läge gör 
möjligheten att kunna köra sin MC på ett säkert sätt begränsat till viss del av året.  SMC och alla blivande 
motorcyklister anser att detta är ett lämpligt tillfälle att ändra § 4a, 3 kap i körkortslagen (1998:488) så 
att kunskapsprovet kan genomföras innan Risk 1 och Risk 2. Det gör att den teoretiska delen av förarprov 
för A1, A2 och A kan göras under vinterhalvåret vilket ger mer tid till övningskörning privat och i 
trafikskola. Detta torde också vara positivt för godkännandegraden för såväl kunskaps- som körprov. 

Förslag avseende ändringar gällande id-kontroll  

I samband med denna ändring ska även föreskrifterna kring identitetskontroll ändras. Genom en särskild 
ansökan enligt 2 kap. 6 § i Trafikverkets föreskrift kan det vara möjligt att få undantag från att lämna in 
någon godkänd identitetshandling vid körprovet. SMC undrar hur detta ska vara möjligt. 

Varje svensk medborgare har möjligheten att skaffa en sådan nödvändig identitetshandling oavsett ålder. 
Likaså har samtliga personer som har uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige denna möjlighet. Personer 
som har beviljats dessa tillstånd på grund av arbete, studier eller anknytning har som krav att de ska 
kunna styrka sin identitet. De personer som har beviljats uppehållstillstånd på grund av asyl har gjort sin 
identitet sannolik och får därmed ett uppehållskort utfärdat via Migrationsverket som ger tillgång till 
andra godkända svenska identitetshandlingar.  

Sveriges MotorCyklister anser inte att det finns ett behov om att få undantag från att behöva uppvisa 
någon identitetshandling 
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