
Krav på behörigheten 
Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas. Behörigheten är giltig om utbildningsanordnaren bedriver 
yrkesförarutbildning vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning enligt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS)        
om nationell fastställd kurs som varit föremål för samråd mellan Skolverket och Transportstyrelsen.  
  
Regler för rapportering  
Rapportering om genomförd grundutbildning får bara ske:  
 • i gymnasieskola med motsvarande utbildning, om en elev är behörig och antagen till utbildning på fordons-      

och transportprogrammet med inriktning transport och har slutfört kurserna  
 • inom kommunal vuxenutbildning, om en elev är behörig och antagen till studier inom gymnasial-  

vuxenutbildning till utbildning yrkesförare godstransporter eller persontransporter inom nationellt            
fastställd kurs och har slutfört kurserna  

 • om betygen är införda i betygskatalogen 
 • om elevens identitet är fastställd och dokumenterad. 
  
Huvudmannen/utbildningsanordnaren:  
 • ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när en person inte längre ska ha behörighet till tjänsten eller          

om det sker förändring i verksamheten såsom förändrad skolenhet eller skolenhetskod 
 • får inte lämna ut elevuppgifter som har framkommit i samband med rapportering om godkänd   

yrkesförarutbildning med eller utan prov eller vid andra sökningar i registret  
 • får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett. 
Tjänsten kräver att man legitimerar sig elektroniskt.  
  
Återkallelse av behörigheten 
Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att rapportören eller 
utbildningsanordnaren inte följer reglerna ovan.     
  
Vi registrerar för att kunna följa upp  
Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av  
vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändig för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker  
på rätt sätt. 
  
Författningar 
Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser 
och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) och allmänna råd om yrkesförarkompetens.

Ansökan om anslutning till e-tjänsten för 
rapportering av genomförd utbildning för 
yrkesförarkompetens 

Datum

Datum Namnförtydligande

Namnförtydligande

Undertecknade har tagit del av ovan nämnda regler och försäkrar på heder och samvete att följa dem

Underskrift av ansvarig skolchef eller rektor

Underskrift av rapportör

Rapportörens namn

E-post Telefon dagtid

Utbildningsanordnarens namn Organisationsnummer

Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning som bedriver yrkesförarutbildning enligt nationellt 
fastställd kurs 

Personnummer

Skolenhetskod

Ansökan skickas till 
Transportstyrelsen, Väg och järnväg, Enhet trafikant, Box 24085, 400 22 Göteborg eller vag.tff@transportstyrelsen.se 
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