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Råd till dig som utbildar skoterförare  

Vi på Transportstyrelsens anser att det är viktigt att utbildningen till 

skoterförare håller en hög standard. Utbildningen syftar till att ge 

skoterförare kunskaper om hur man kör skoter på ett ansvarsfullt och 

miljöriktigt sätt.  

Tyvärr får vi återkommande in synpunkter, från deltagare eller föräldrar, på 

utbildningar som inte har bedrivits på ett riktigt sätt. Elever har blivit utan 

både teori och praktisk körtid. 

Varje utbildare har lämnat in en undervisningsplan i samband med ansökan 

om tillstånd. Undervisningsplanen bygger på Transportstyrelsens föreskrift 

(TSFS 2009:14).  

Vi vill uppmana alla utbildare att ta hjälp av föreskriften eftersom den 

tydligt talar om vad utbildningen ska innehålla.  

Transportstyrelsens krav på utbildaren 

 Varje deltagares legitimation ska kontrolleras innan utbildningen 

inleds 

 Max 16 personer får delta per utbildningstillfälle (kurs)  

 Antalet deltagare per lärare får vara högst 4 både vid grundläggande 

manöverträning och vid körning på led eller i terräng. För många 

deltagare per lärare gör att läraren inte hinner med att hålla koll på 

dem och läraren hinner heller inte med att stötta och hjälpa 

 Undervisningstiden ska vara minst 10 timmar, varav minst 3 timmar 

ska omfatta praktiska moment 

 Grundläggande manöverträning ska göras innan körning på led eller 

i terräng 

 Hela utbildningen (både teori och praktik) ska genomföras innan 

deltagarna får göra provet 

 Hela utbildningen, (både teori och praktik) ska genomföras av 

samma tillståndshavare. 
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Kunskapsprovet 

Att anordna kunskapsprov och att bedriva utbildning är två olika tillstånd 

 Den som förrättar provet och den som utbildar, får inte vara samma 

person. Den som är provförrättare får alltså inte delta som lärare vid 

utbildningen  

 Innan kunskapsprovet ska provförrättaren kontrollera deltagarnas 

legitimation  

 Observera att eleven kan göra sitt prov hos valfri provanordnare på 

valfri ort inom ett år efter att utbildningen rapporterats till 

Transportstyrelsen.  

 

Snöbrist på utbildningsplatsen 

 Om det är brist på snö på din utbildningsplats, sök efter en alternativ 

plats där du som utbildare kan hålla till med den praktiska delen. En 

ny utbildningsplats ska anmälas in till Transportstyrelsen. Detta gör 

du genom att använda formuläret som finns på vår webbplats. Det 

görs enkelt med de karthjälpmedel som finns och är kostnadsfri. 

(Oftast kan vi handlägga denna typ av ärenden nära i tid, efter att 

anmälan kommit in)  

 

 För dig som är utbildare inom någon organisation; SNOFED, SSCO, 

Medborgarskolan eller liknande: Undersök med en annan utbildare/ 

kollega inom organisationen hur snötillgången är hos dem. Be om att 

få bedriva den praktiska utbildningen hos dem.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Klas-Göran Murberg   Per-Olof Jonsson 

Inspektör    Inspektör 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/foretag/Bedriva-forarutbildning-eller-anordna-kunskapsprov/anmalan-om-andring-i-utbildningsverksamhet/

