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Till gymnasieskolor och kommunal
vuxenutbildning som bedriver förarutbildning

Information till gymnasieskolor och kommunal
vuxenutbildning
Vem riktar sig informationen till?
Informationen riktar sig till
 skolhuvudmän som bedriver fordons- och
transportprogrammet med inriktning transport
 utbildningsanordnare som bedriver yrkesförarutbildningar
inom kommunal vuxenutbildning.
Vad är syftet med informationen?
Transportstyrelsen har under 2016 och 2017 granskat gymnasieskolor och
kommunal vuxenutbildning som inte har egna förarprövare och då upptäckt
ett antal brister (se nedan). Vi vill med den här informationen förtydliga de
regler som gäller för den här utbildningsverksamheten och på så sätt ge er
förutsättningar att undvika liknande brister i framtiden. Det är viktigt att ni
kan erbjuda eleverna den utbildning och den förarprövning som
Transportstyrelsen och Skolverket har samrått om.
Förarprövare eller rapportör för yrkesförarkompetensbevis
(ykb-utbildningsrapportör)
Om er skola inte har någon egen anställd förarprövare måste ni i stället ha en
egen anställd ykb-utbildningsrapportör. Rapportören kan rapportera in de
elever som har genomfört yrkesförarutbildningen där yrkesförarkompetens
ingår. Eleverna får därefter avlägga prov för yrkesförarkompetens på Trafikverket.
När det gäller själva förarutbildningens innehåll, genomförande och
dokumentation gäller dock samma krav, oavsett om er skola har en förarprövare eller en ykb-utbildningsrapportör.
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YKB-utbildningsrapportörens skyldigheter
Rapportören måste följa det avtal som skolan har med Transportstyrelsen vad
gäller rapportering av elever som genomfört yrkesförarutbildning.
Om rapportören (eller utbildningsanordnaren) inte följer avtalet kan vi
återkalla rapportörens behörighet. Det är dock skolans huvudman som har
det yttersta ansvaret för kvalitetssäkringen, uppföljningen och
dokumentationen av utbildningarna.
Tidigare upptäckta brister
När vi under 2016 och 2017 granskade gymnasieskolor och kommunal
vuxenutbildning som inte har egna förarprövare, upptäckte vi följande
brister:
 Man har rapporterat in genomförda utbildningar för
yrkesförarkompetens för elever som inte varit behöriga
eller antagna på rätt sätt.
 Man har rapporterat in genomförda utbildningar för
yrkesförarkompetens trots att elever inte har slutfört sina
kurser.
 Man har rapporterat in genomförda utbildningar för
yrkesförarkompetens trots att betyg inte har blivit infört i
betygskatalog.
 Körträningen för yrkesförarkompetens har inte uppfyllt de
krav som gäller.
 Man har antingen saknat dokumentation av körträningen
för yrkesförarkompetens, eller så har dokumentationen
varit bristfällig.
 Man har utbildat elever för två transportslag parallellt
(Gods och Person), något som gällande regler inte tillåter.
Om en elev önskar få yrkesförarkompetens för två
transportslag, måste han eller hon gå två kompletta
grundutbildningar, en för Gods och en för Person.
 Man har antingen saknat dokumentation som visar att
elevernas identitet säkerställts, eller så har dokumentationen varit bristfällig.
 Man har använt ykb-utbildningsrapportörer som inte varit
anställda på skolan, utan hos en underentreprenör.
 Man har gjort förändringar i skolans verksamhet, t.ex.
ändrat skolenhetskod eller skolenhetsnamn, utan att
meddela detta till Transportstyrelsen.
 Ykb-utbildningsrapportörer har slutat sin tjänst på skolan,
utan att detta meddelats till Transportstyrelsen.
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Regler och stödmaterial
Här har vi samlat hänvisningar till relevanta regler och länkar till
stödmaterial.
Lagar och förordningar
Körkortslag (1998:488)
Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens
Körkortsförordning (1998:980)
Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens
Transportstyrelsens föreskrifter
TSFS 2012:41 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
förarprov, gemensamma bestämmelser
TSFS 2010:36

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov
för yrkesförarkompetens

Söksida
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-vag/
Regelsamling
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/foretag/Forarutbildnin
g-inom-gymnasieskola-och-kommunal-vuxenutbildning/
Skolverkets och Transportstyrelsens stödmaterial
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3424
Kontakt
Magnus Janzén

010-495 58 41

John Wahlgren

010-495 58 83

Berndt Kuhlin

010-495 58 56

Jussi Ståhl

010-495 58 86

Peter Olsson

010-495 58 05

Med vänlig hälsning
Transportstyrelsen
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