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Remiss - Statliga servicekontor – mer service på 
fler platser (SOU 2018:43) 

Transportstyrelsens synpunkter  

Transportstyrelsen har efter genomgång av rubricerad remiss, följande 

synpunkter. 

5.1.1 Lokaler och kriterier för lokalisering  

Till grund för bedömning om ett körprov är godkänt eller inte ligger 

Transportstyrelsens förskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om 

förarprov, gemensamma bestämmelser. Transportstyrelsen anser därför att 

vid val av lokalisering för utföranden av körprov bör kraven i nämnda 

föreskrifter vara styrande i det valet.  

5.4 Verka för samlokalisering med servicekontor  

Transportstyrelsen ställer sig positiv till möjligheten för Trafikverket att 

efter ytterligare analys samlokalisera på de platser som är lämpliga för deras 

verksamhet.  

När det gäller tillgängligheten till fotografering för körkort vill 

Transportstyrelsen framhålla vikten av att säkerställa identiteten hos den 

person som ansöker om körkort med anledning av förarprov och vid utbyte 

eller ersättande av utländskt körkort mot svenskt körkort enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort 

på elektronisk väg. Om en sådan uppgift ska överlåtas till personal vid 

servicekontor behöver det säkerställas att nämnda föreskrifter följs och att 

den aktuella personalen har kunskap och vana att fastställa sökandens 

identitet. 
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Detta ärende har beslutats av överdirektör Anita Johansson. I den slutliga 

handläggningen av ärendet deltog utredare Henrik Julin, Väg och järnväg 

och Camilla Pettersson, Strategisk utveckling och förvaltning, den senare 

föredragande. 

 

 

 

Anita Johansson 

Överdirektör 
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