Ansökan om anslutning till e-tjänst för
rapportering av godkända förarprov för
körkort och prov för yrkesförarkompetens
Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning som bedriver körkorts- och yrkesförarutbildning
enligt nationellt fastställd kurs
Skolans namn

Organisationsnummer

Förarprövarens namn

Personnummer

E-post

Skolenhetskod

Telefon

Ansökan innehåller krav och skyldigheter vid rapportering till Transportstyrelsen om godkända förarprov och
yrkeskompetensprov.
Behörighet
Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas. Behörigheten är giltig om sökanden har ett
giltigt förordnande att förrätta förarprov och är anställd som lärare för att undervisa på nationellt fastställt
program vid en skola med yrkesförarutbildning.
Regler vid rapportering av godkända förarprov och yrkeskompetensprov
- Rapportering av godkänt förarprov och yrkeskompetensprov får göras endast om de förutsättningar som
anges i Skolverkets föreskrifter om förarutbildning är uppfyllda.
- Rapportering av godkänt förarprov eller yrkeskompetensprov får bara ske om eleven är antagen till och är
under utbildning inom nationellt eller specialutformat program med inriktning transport eller
yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning och har uppnått de kunskaper och färdigheter som
anges i Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning och genomgått grundutbildning enligt lagen
(2007:1157) om yrkesförarkompetens.
- Förarprövaren eller rektor ska omgående anmäla till Transportstyrelsen om anställningen upphör eller
förändras för en person som har behörighet till tjänsten.
- Sökning av uppgifter i vägtrafikregistret får bara omfatta elever som är antagna vid inriktning transport eller
yrkesförarutbildning vid den skola där förarprövaren har ett giltigt förordnande att förrätta förarprov och är
behörig att använda vägtrafikregistret.
- Förarprövaren eller rektor får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med rapportering om
godkänt förarprov, yrkeskompetensprov eller vid andra sökningar i registret.
- Förarprövaren eller rektor får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.
- Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att förarprövaren eller skolan inte följer reglerna ovan,
har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.
Registrering
Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som
utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Denna kontrollfunktion är nödvändig för att kunna följa upp att all
användning av e-tjänsten sker på rätt sätt.
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Undertecknade har tagit del av ovan nämnda regler och försäkrar på heder och samvete att följa dem
Datum

Underskrift av förarprövare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift av ansvarig skolchef eller rektor

Namnförtydligande

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

