Stockholm 2013-10-11

Till:

Uno Hultman
Ås, 673 92 Charlottenberg

Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 36- 13 ang. Körkort för invandrare

Problemet som beskrivs rör körkort från länder utanför EES som blir inte får
användas i Sverige efter ett år. Istället måste man vid denna tidpunkt
avlägga svenskt förarprov och få ett svenskt körkort. Brevskrivaren påpekar
att detta medför att många med utländsk bakgrund som är beroende av bil
i sitt arbete med denna ordning många gånger inte kan behålla sitt jobb
och att vi därför ska verka för att man ska få byta till ett svenskt körkort
om man under sitt första år i Sverige kört prickfritt och att teoriprovet
erbjuds i en mer lättbegriplig version.
Det är lätt att känna sympati inför tanken att den som redan kan köra bil
ska få fortsätta med detta i sitt nya hemland, särskilt om det är en
förutsättning för att kunna sköta ett jobb. Problemen uppstår när man ska
försöka avgöra vem som kört regelbundet och prickfritt under sitt första år
här. Hur vet man att personen i fråga har kört över huvud taget när denne
vill byta in sitt körkort? Är det lämpligt att låta en olämplig person som
kört bil vid ett fåtal tillfällen och lyckats undgå polisen får ett svenskt
körkort? Och hur definierar vi ”regelbunden körning”? Detta är bara några
av frågorna som dyker upp.
Med detta sagt tycker vi dock att idén (inom de gränser som brevskrivaren
själv anger att detta ska gälla) är så pass intressant att vi tar den med oss
inför kommande möten med berörda myndigheter (Transportstyrelsen,
Trafikverket m.fl.) för att få deras synpunkter i frågan.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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