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Till dig som ska ansöka om tillstånd att bedriva
utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens
Transportstyrelsen vill härmed informera om vilka uppgifter som ska
framgå av en utbildningsplan och en plan för genomförande.
Vad som ska framgå av en utbildningsplan
 En beskrivning av de ämnen som ska ingå i utbildningen. Du kan välja
om du vill lägga den i utbildningsplanen eller i planen för genomförandet. Tänk på att med ämnen menas även underämnen och att
samtliga underämnen som ingår i ett mål måste tas med för att målet
ska kunna uppnås.
Exempel:
Ämne 1: Avancerad träning i rationell körning med beaktande av
säkerhetsbestämmelserna.
Målet 1.1: Att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal
användning av dessa.
Underämnen
1.1.1: Kurvorna över motorns vridmoment
1.1.2: Effekten och bränsleförbrukningen
1.1.3: Optimal användning av varvräknare
1.1.4: Diagram över växellådans utväxling
 Villkoren som eleven ska uppfylla för att delta i utbildningen.
Vad som ska framgå av en plan för genomförande
 Till varje utbildningsmål ska du beskriva vilka undervisningsmetoder
som ska användas och hur undervisningen till målet ska bedrivas samt
hur du säkerställer att eleven tillgodogör sig utbildningen.
 Att utbildningens mål och underämnen omfattar olika kunskapsnivåer
och hur deltagaren visar att kunskapen kan användas praktiskt. Detta
gäller särskilt till de högre kunskapsmålen, exempelvis ”kunna uppvisa,
vara i stånd att ombesörja och kunna tillämpa”.
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Se dokument ”Ämnen och mål i utbildningsverksamhet för
yrkesförarkompetens”.
En beskrivning av hur fordon ska användas i undervisningen,
exempelvis vid körning, lastsäkring eller vid inställning av förarstolen.
Om ansökan också gäller grundutbildning ska du dessutom i er plan för
genomförande ange i vilka trafikmiljöer körträningen genomförs,
exempelvis stadstrafik, smala och kuperade vägar.

Författningskrav
I följande författningar kan du läsa mer om kraven som ställs på en
utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens:



Förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:1) om
fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.
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