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Förordning
om ändring i förordningen (1997:652) med
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Utkom från trycket
den 26 november 2002

utfärdad den 14 november 2002.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket
dels att 4, 10, 11 och 16 §§ samt rubriken närmast efter 19 § skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 20–22 §§, samt
närmast före 22 § en ny rubrik av följande lydelse.
4 §1 Vägverket ansvarar även för
1. frågor om trafik på väg och i terräng,
2. vägtrafikregistret,
3. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,
4. frågor om yrkestrafik,
5. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,
6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,
7. frågor om väganordningars tekniska utförande,
8. frågor om avgränsning av väghållningsområden,
9. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,
10. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild väghållning, trafikhuvudmän och kommuner,
11. ansökningar om ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen till
svenska vägprojekt,
12. nationell och regional samordning av trafiksäkerhetsarbetet på väg,
13. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit.
10 §2 Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Vägverket med
undantag av följande bestämmelser:
3 och 4 §§ om myndighetens ledning,
6 och 9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,
12 § om styrelsens ansvar och uppgifter,
17 § om myndighetens organisation,
21 § om ärendenas handläggning, samt
35 § om överklagande.
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Senaste lydelse 2002:21.
Senaste lydelse 1998:1825.
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Vad som sägs i 7 § verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall
i stället gälla för styrelsen.
11 § Vägverket leds av en styrelse. Den består av lägst fem och högst nio
personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande.
Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet.
Generaldirektören är under styrelsen chef för Vägverket. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Detta gäller dock inte i sådana fall då chefen för Vägtrafikinspektionen har ansvaret enligt 20 §.
16 §3 Inom Vägverket finns en Vägtrafikinspektion och för Vägverkets regionala förvaltning finns det antal regioner som verket bestämmer. För yrkestrafikfrågor finns en rådgivande delegation. Vägverket bestämmer självt
sin organisation i övrigt.

Ansvar och uppgifter för chefen för Vägtrafikinspektionen m.m.
20 §4 Chefen för Vägtrafikinspektionen ansvarar för och beslutar i frågor
om att
1. med utgångspunkt i beslutade trafiksäkerhetsmål hos myndigheter,
kommuner och andra utifrån ett helhetsperspektiv följa och analysera sådana
förhållanden som väsentligt kan påverka vägtransportsystemets utformning
och funktion,
2. genom dialog med de aktörer som avses i 1 verka för att dessa tillämpar
ett systematiskt arbetssätt för att förhindra vägtrafikolyckor som kan leda till
att någon avlider eller blir allvarligt skadad,
3. samverka med andra aktörer i syfte att öka trafiksäkerheten på väg,
samt
4. initiera forskning och utveckling inom vägtrafiksäkerhetsområdet och
följa sådan forskning som har betydelse för inspektionens verksamhet.
21 §5 Chefen för Vägtrafikinspektionen anställs genom beslut av regeringen. Anställningen som chef för inspektionen får tidsbegränsas.

Ärendenas handläggning
22 §6 Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen, chefen för Vägtrafikinspektionen eller personalansvarsnämnden.
Generaldirektören och chefen för Vägtrafikinspektionen får delegera sin
beslutanderätt till andra tjänstemän i verket respektive inspektionen.
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Senaste lydelse 2000:620.
Tidigare 20 § upphävd genom 2000:620.
Tidigare 21 § upphävd genom 2000:620.
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Tidigare 22 § upphävd genom 2000:620.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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