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Hej! 
 
Välkommen att ta del av omremissen av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens, som nu finns publicerad på Transportstyrelsens 
hemsida. 
 
Ni hittar remissen på: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/omremiss-
yrkesforarkompetens/ 
 
Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndag den 27 februari 2023.          
Ange ärendenumret TSF 2022-9 när du lämnar dina synpunkter. 
 
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 
 
vag@transportstyrelsen.se 
 
eller till 
 
Transportstyrelsen 
Box 267 
781 23 Borlänge 
 
Om ni har några frågor med anledning av remissen ber vi er kontakta: 
 
Mats Hjälm, utredare 
mats.hjalm@transportstyrelsen.se 
010-495 51 23 
 
Sara Lamminen-Hedda, utredare 
sara.lamminenhedda@transportstyrelsen.se 
010-495 52 61 
 
Caroline Goldie, jurist 
caroline.goldie@transportstyrelsen.se 
010-495 58 01 
 
Malin Wedin, jurist 
malin.wedin@transportstyrelsen.se 
010-495 45 39 
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Vänliga hälsningar  
Föreskriftsgruppen 
genom 
 
 
Maria Brandstedt  
Trycksakshandläggare 
 
Enhet juridik luftfart  
Avdelning Juridik    

Direkt: 010-495 51 13 
Mobil: 073-422 62 62 
 
Transportstyrelsen  
601 73 Norrköping  
www.transportstyrelsen.se  
Telefon: 0771-503 503 
 
Läs mer om hur Transportstyrelsen behandlar dina uppgifter på transportstyrelsen.se/personuppgifter 

Tänk på miljön innan du skriver ut e-post I Think before you print 

 
 



 

  Missiv 
Datum Dnr/Beteckning 

2023-01-27 TSF 2022-9 
    

    

 

 Enligt sändlista 

1 (4)  

  

  

 
 

  
  
Transportstyrelsen      
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Mats Hjälm 
mats.hjalm@transportstyrelsen.se Telefax 011-415 22 50 

  
transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 
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Omremiss 
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (TSFS 2020:29) om 
yrkesförarkompetens. 
 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
yrkesförarkompetens har tidigare varit på remiss under oktober – november 
2022. Efter att vi tagit del av ändringen av förordning (2007:1470) om 
yrkesförarkompetens och beaktat inkomna synpunkter remissbehandlar vi 
några av föreskriftsförslagen på nytt.  

De ändringar som föranleder omremissen har markerats med gul text i 
föreskriftsförslaget. Ändringar i konsekvensutredningen har markerats med 
kantstreck. Vi vore tacksamma om synpunkter på omremissen främst rör 
dessa ändringar. 

I föregående remiss inkom förslag från branschen att tydliggöra 
omfattningen av förslaget om teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet 
som beskrivs i den föreslagna 2 kap. 14 a § om en ny väg till yrket för lärare 
vid fortbildning. Vidare föreslår branschen att krav på intyg om uppfyllande 
av kraven i 2 kap. 14 a § ska införas.  

Mot bakgrund av detta föreslår Transportstyrelsen några ändringar i de 
föreslagna föreskrifterna om yrkesförarkompetens.  

Förslagets innehåll i korthet 
Vi föreslår att 2 kap. 14 a § förtydligas med att den teoretiska utbildningen 
ska vara minst 21 timmar lång. Utöver den teoretiska utbildningen ska 
läraren bistå vid en och leda minst två delkurser. Lärarens praktiska 
genomförande av delkursen ska utvärderas. 
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Ändringen av förordningen om yrkesförarkompetens innebär att alla 
delkurser ska rapporteras till Transportstyrelsen. Vårt tidigare förslag 
byggde på att utbildningsanordnarna skulle kunna välja att ha ett eget 
upplägg och innehåll i en delkurs samt avstå elektronisk rapportering. Med 
anledning av lydelsen i förordningen föreslår vi att alla delkurser ska 
rapporteras elektroniskt och att de ska ha samma innehåll som den 
branschöverenskommelse som idag används av de flesta utbildnings-
anordnarna. 
 
Vidare föreslår Transportstyrelsen följande mindre justeringar och tillägg; 

 Ändring av fotnoten till ingressen, då direktivet har kodifierats och 
beslutats. 

 En hänvisning till den nya 2 kap. 14 a § läggs till i 2 kap. 13 §. 
 2 kap. 14 § TSFS 2020:29 ändras. Om tidsramen ökas från fem till 

tio år bör fler personer uppfylla de grundläggande kraven för lärare. 
 En ny 2 kap. 14 b § läggs till som reglerar innehållet i det intyg som 

ska utfärdas enligt 14 a §. 
 Lärare som innehar ett godkännande som trafiklärare för de fordon 

som grundutbildningen i yrkesförarkompertens avser uppfyller 
kraven som lärare i körträning. 

 En repetitionsutbildning är minst 7 timmar och får delas upp på två  
på varandra följande dagar. 

 I 2 kap. 23 och 23 a §§ förtydligas att en körkortselev ska uppfylla 
kursplanemålen i körning innan eleven påbörjar körträning för 
yrkesförarkompetens. 

 I 2 kap. 27 § tas andra meningen bort eftersom det redan är reglerat 
genom 9 kap. 2 § lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens. 

 Lydelsen i 2 kap. 29 a § justeras. 
 Lydelsen i 5 kap. 18 § 2 justeras. 
 Ett nytt hinder införs i 5 kap. 18 §. En följdändring blir att 

regleringen läggs i en egen paragraf och numreras 5 kap. 12 a §. 
 Lydelsen i 5 kap. 20 § justeras. 

 
 
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 juni 2023 med undantag för 
bestämmelsen rörande repetitionsutbildning. Vi föreslår att 2 kap. 18 a § 
TSFS 2020:29 ska träda ikraft den 1 januari 2024. På så sätt finns det tid att 
förbereda repetitionsutbildningen. 

 
Förslaget i sin helhet och konsekvensutredning finns publicerat tillsammans 
med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 
  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
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Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på främst de gulmarkerade 
ändringarna i föreskriftsförslaget och ändringarna markerade med kantstreck 
i konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen 
tillhanda senast den 27 februari 2023. Vänligen ange vårt diarienummer  
TSF 2022-9 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

vag@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 
Väg och järnväg 
Box 267 
781 23 Borlänge 
 
Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de remissyn-
punkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen och 
kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller sekretess-
belagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att publiceras.  

Kontaktpersoner 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Mats Hjälm, utredare, telefon 010-4955123 
E-post: mats.hjalm@transportstyrelsen.se 

Sara Lamminen-Hedda, utredare, telefon 010-4955261 
E-post: sara.lamminenhedda@transportstyrelsen.se 

Caroline Goldie, jurist, telefon 010-4955801 
E-post: caroline.goldie@transportstyrelsen.se 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
Mats Hjälm 
Utredare 

 

 
 

mailto:vag@transportstyrelsen.se
mailto:mats.hjalm@transportstyrelsen.se
mailto:sara.lamminenhedda@transportstyrelsen.se
mailto:caroline.goldie@transportstyrelsen.se
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Sändlista 
Kommerskollegium 

Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Svenska Transportarbetareförbundet 

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund 

Sveriges Åkeriföretag 

Trafikutbildarnas Riksorganisation 

Trafikverket Förarprov 

Transport Utbildarnas Intresse Organisation 

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 

Transportföretagen 

 

För kännedom 
Domstolsverket 

Fordonsbesiktningsbranschen  

Nobina Sverige AB 

Näringslivets Regelnämnd 

Polismyndigheten 

Regelrådet 

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 

Universitets- och högskolerådet 

Vetenskap och Erfarenhet i Trafiksäkerhetsarbetet  

Yrkesakademin 

Åklagarmyndigheten 
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TSFS 20[År]:[Nr] 
Utkom från trycket 
den [Välj ett datum] 

VÄGTRAFIK 

Transportstyrelsens författningssamling

Föreskrifter  
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförar-
kompetens; 

beslutade den [Välj ett datum]. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 1 och 3 §§ förord-
ningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens,  

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförar-
kompetens ska upphöra att gälla,  

dels att 4 kap., 2 kap. 2, 3, 10, 12–14, 18, 23, 27–30 och 32 §§, 5 kap. 6–8 
och 18 §§, 6 kap. 1 § samt bilaga 1 ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas elva nya paragrafer, 1 kap. 3 §, 2 kap. 14 a, 14 b, 
15 a, 18 a, 23 a och 29 a §§, 5 kap. 12 a och 20 §§ och 6 kap. 2 och 3 §§, och 
närmast före 5 kap. 20 § och 6 kap. 2 och 3 §§ nya rubriker av följande lydelse, 

samt beslutar följande allmänna råd. 

1 kap. 

3 § Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av 
yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än 
Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns 
i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de 
föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. 

2 kap. 

2 § En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska göras på 
ett formulär som har fastställts av Transportstyrelsen. 

3 § En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska 
innehålla uppgifter 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2561 av den 14 december 2022 
om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- 
eller persontransport, i den ursprungliga lydelsen. 
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1. om vilket transportslag som utbildningsverksamheten ska avse, och 
2. huruvida verksamheten ska avse grundutbildning eller fortbildning. 

10 § En ansökan om ändring ska göras på ett formulär som har fastställts av 
Transportstyrelsen. 

12 § En anmälan enligt 5 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om yrkesfö-
rarkompetens ska göras på ett formulär som har fastställts av 
Transportstyrelsen. 

13 § En anmälan om att verksamheten påbörjas enligt 5 kap. 4 § förord-
ningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska innehålla uppgifter om 

1. namn och person- eller samordningsnummer på den person eller de 
personer som getts behörighet av utbildningsanordnaren att rapportera 
genomförd utbildning enligt 5 kap. 6 § förordningen om yrkesföra-
rkompetens, och 

2. namn och person- eller samordningsnummer på lärare som ska 
undervisa samt kopior av de dokument om erfarenhet som krävs enligt 14, 
14 a och 18 §§. 

Första stycket gäller även när någon tillkommer eller byts ut. 

14 § Lärare ska ha sammanlagt minst två års dokumenterad erfarenhet 
1. från den transportbransch som utbildningsverksamheten avser, eller 
2. som lärare vid förarutbildning för körkortsbehörighet för de fordon som 

utbildningsverksamheten avser. 
Lärare ska även ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som 

sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste tio 
åren. Alternativt ska lärare ha genomgått eftergymnasial utbildning med 
pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar sex månaders heltids-
studier. 

14 a § Lärare i delkurs vid fortbildning kan istället för kraven i 14 § andra 
stycket ha intyg på teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet. Intyget ska 
visa att läraren har praktisk erfarenhet från  minst fyra delkurser och erhållit 
kunskap i 

För att uppfylla kravet på teoretisk kompetens ska läraren under minst 
21 timmar under tre på varandra följande dagar genomgå en utbildning med 
följande innehåll:  

1. hur man skriver anteckningar och intyg samt rapporterar delkurser 
respektive slutförd fortbildning, 

2. hur tiden under en delkurs planeras och disponeras, 
3. hur undervisningslokalen ska användas för att en god utbildning ska 

kunna bedrivas, 
4. användningen av informations- och kommunikationstekniska verktyg, 
5. planering och val av utbildningsmaterial, 
6. den metodik och pedagogik som behövs för de olika undervis-

ningsmetoder som används vid fortbildning, och  
7. metoder för att säkerställa att målen för respektive delkurs har uppnåtts. 
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För att uppfylla kravet på praktisk erfarenhet ska läraren bistå 
undervisningen under en delkurs och leda undervisningen under två 
delkurser. Den praktiska erfarenheten genomförs under uppsikt av ordinarie 
lärare. Återkoppling ska göras löpande under den praktiska erfarenheten. 

14 b § Intyg enligt 14 a § ska innehålla följande uppgifter: 
1. namn och person- eller samordningsnummer för den som intyget gäller, 
2. vilken eller vilka delkurser läraren i delkurs vid fortbildning har praktisk 

erfarenhet av, 
3. underskrift och namnförtydligande från den som utfärdar intyget samt, 

i förekommande fall, företagets eller organisationens namn, och 
4. datum för intyg. 

15 a § Lärare enligt 14 § eller 14 a § får ta hjälp av personer som undervisar 
i specifika områden utan att dessa personer uppfyller lärarkraven i detta 
kapitel. Läraren ska delta vid undervisningen vid dessa tillfällen. 

Allmänna råd 
Exempel på personer som inte behöver uppfylla kraven i 14 § eller 
14 a § är gästföreläsare. 

18 § Lärare vid körträning ska även ha sammanlagt minst tre års 
dokumenterad erfarenhet 

1. från yrket som förare av fordon som utbildningsverksamheten avser, 
eller 

2. som lärare vid övningskörning under förarutbildning för 
körkortsbehörighet att köra fordon som utbildningsverksamheten avser. 

Lärare vid körträning som innehar ett godkännande som trafiklärare enligt 
lagen (1998:493) om trafikskolor och som gäller för de fordon som 
utbildningsverksamheten avser, behöver inte uppfylla kraven på dokument-
erad erfarenhet enligt första stycket. 

18 a § Lärare enligt 14 och 14 a §§ ska årligen genomgå en repetitions-
utbildning för lärare i yrkesförarkompetens under minst 7 timmar. En 
repetitionsutbildning får delas upp på två på varandra följande dagar. Syftet 
med utbildningen är att ge läraren möjlighet att repetera, uppdatera och 
fördjupa sina kunskaper i två eller flera av följande punkter: 

1. Bestämmelser som läraren undervisar i. 
2. Planering och val av utbildningsmaterial. 
3. Metodik och pedagogik som behövs för den undervisningsmetod som 

används i utbildningen.  
4. Metoder för att kontrollera att deltagaren tillgodogjort sig utbildningen. 

23 § Vid utbildning för godstransporter ska deltagare i grundutbildning ha 
körkort med behörighet B och 

1. ha körkort med behörighet C1, C1E, C eller CE, eller 
2. inneha körkortstillstånd för behörighet C1, C1E, C eller CE. 
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Körträning i de fall som omfattas av första stycket 2 får påbörjas först när 
deltagaren uppfyller kursplanemålen i körning enligt 2–4 kap. 
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:22) om kursplan, behörighet C1 
och C. 

23 a § Vid utbildning för persontransporter ska deltagarna i 
grundutbildning ha körkort med behörighet B och 

1. ha körkort med behörighet D1, D1E, D eller DE, eller 
2. inneha körkortstillstånd för behörighet D1, D1E, D eller DE. 
Körträning i de fall som omfattas av första stycket 2 får påbörjas först när 

deltagaren uppfyller kursplanemålen i körning enligt 2–4 kap. Tran-
sportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:24) om kursplan, behörighet D1 och 
D. 

27 § Deltagarregister enligt 25 § och anteckningar enligt 26 § ska bevaras 
av utbildningsanordnaren i minst fem år från datumet då deltagaren 
genomförde utbildningen eller del av utbildningen.  

28 § Ett intyg om en genomförd fortbildning eller delkurs av fortbildning 
enligt 5 kap. 7 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska 
innehålla 

1. förarens namn och person- eller samordningsnummer, 
2. utbildningsanordnarens namn och organisations-, person- eller 

samordningsnummer, 
3. underskrift och namnförtydligande från den som utfärdar intyget för 

utbildningsanordnaren, 
4. datum när undervisningen påbörjades och slutfördes, 
5. antal undervisningstimmar, och  
6. mål och områden för genomförd undervisning. 
Intyget om genomförd fortbildning från den som anordnat den sista del-

kursen ska innehålla uppgifter om intyg från samtliga utbildningsanordnare. 

29 § Utbildningsanordnaren ska spara kopior av intyget enligt 28 § i minst 
fem år från utfärdandet. 

29 a § Utbildningsanordnaren ska dokumentera lärarnas utförda repeti-
tionsutbildningar. Dokumentering ska göras vid repetitions-utbildnings-
tillfället och sparas i minst fem år. 

30 § Rapportering enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens från utbildningsanordnare till Transportstyrelsen ska ske 
genom elektronisk överföring i ett system som har godkänts av myndigheten 
och i enlighet med de uppgifter och anvisningar som den har bestämt. 
Transportstyrelsen kan bestämma att rapportering ska ske på annat sätt. 

Vid rapportering till Transportstyrelsen ska den som rapporterar försäkra 
på heder och samvete att de uppgifter som lämnas är korrekta. 

32 § Rapportering om genomförd grundutbildning, fortbildning eller 
delkurs av fortbildning för yrkesförarkompetens ska innehålla uppgift om 
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1. deltagarens för- och efternamn, 
2. deltagarens födelsedatum, 
3. vilken utbildning deltagaren har gått, 
4. det transportslag som utbildningen har avsett, och  
5. datum då utbildningen avslutades. 

4 kap.  

1 § I detta kapitel menas med slutförd grundutbildning att uppgifter om 
elevens utbildning och resultat ska vara införda i betygskatalogen.  

2 § En ansökan om att få rapportera ska göras till Transportstyrelsen på ett 
formulär som har fastställts av myndigheten. 

Rapportering enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförar-
kompetens ska ske genom elektronisk överföring i ett system som har god-
känts av Transportstyrelsen och i enlighet med de uppgifter och anvisningar 
som myndigheten har bestämt. Transportstyrelsen kan bestämma att 
rapportering ska ske på annat sätt. 

Vid rapportering till Transportstyrelsen ska den som rapporterar försäkra 
på heder och samvete att de uppgifter som lämnas är korrekta. 

3 § Rapport från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning utan 
förordnad förarprövare, som rör en elev som omfattas av 8 kap. 3 § lagen 
(2007:1157) om yrkesförarkompetens, om att eleven har slutfört grund-
utbildning för yrkesförarkompetens ska ha inkommit till Transportstyrelsen 
innan eleven avlägger kunskapsprov för denna kompetens vid Trafikverket. 

4 § Rapport från en förordnad förarprövare vid gymnasieskola eller kom-
munal vuxenutbildning, som rör en elev som omfattas av 8 kap. 3 § lagen 
(2007:1157) om yrkesförarkompetens, om att eleven har slutfört 
grundutbildning och avlagt godkänt kunskapsprov för yrkesförarkompetens 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens, 
ska ha inkommit till Transportstyrelsen innan ett yrkeskompetensbevis 
utfärdas. 

5 § Rapport enligt 3 och 4 §§ får lämnas endast om 
1. elevens identitet är fastställd enligt 2 kap. 2–4 §§ Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma 
bestämmelser, och 

2. eleven är behörig för och antagen till 
a) studier på gymnasieskolan som omfattas av 8 kap. 3 § lagen 

(2007:1157) om yrkesförarkompetens och enligt vad som framgår av 6 kap. 
3 § 8 och 9 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, 
gemensamma bestämmelser, eller 

b) studier på den kommunala vuxenutbildningen som omfattas av 8 kap. 
3 § lagen om yrkesförarkompetens och enligt vad som framgår av 6 kap. 3 § 
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10 eller 11 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, 
gemensamma bestämmelser. 

6 § Rapport om att en elev har slutfört en grundutbildning för gods- eller 
persontransporter för yrkesförarkompetens får lämnas endast om eleven inte 
har genomgått en sådan utbildning tidigare. 

7 § Rapport om slutförd grundutbildning för yrkesförarkompetens ska 
innehålla uppgift om 

1. elevens för- och efternamn, 
2. elevens födelsedatum, 
3. vilken grundutbildning eleven har gått, 
4. det transportslag som grundutbildningen avsett, och  
5. datum när utbildningen avslutades. 
En rapport enligt 4 § ska även innehålla uppgift om det datum då eleven 

har avlagt godkänt kunskapsprov. 

Kunskapsprov inför förordnad förarprövare 

8 § När en elev avlägger kunskapsprov enligt 2 kap. 6 § andra stycket 
förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska förordnad förar-
prövare ha undervisat eleven i såväl teoretiska som praktiska moment. 
Detsamma gäller när en elev avlägger det sista kunskapsprovet enligt 2 kap. 
7 § förordningen om yrkesförarkompetens. 

Allmänna råd 
Förordnad förarprövare bör ha undervisat eleven under minst 
40 procent av utbildningstiden som rör yrkesförarkompetens. 

9 § Kunskapsprov får endast förrättas av förordnad förarprövare. 

10 § Kunskapsprovet ska vara olika vid grundutbildning för förare som 
utför godstransporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, 
C1E, C eller CE och vid grundutbildning för förare som utför 
persontransporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna D1, D1E, 
D eller DE. 

11 § De elever som omfattas av 8 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkes-
förarkompetens och som ska avlägga kunskapsprov för yrkesförarkompetens 
vid Trafikverket enligt 5 kap. ska anmälas till Trafikverket av gymnasie-
skolan eller kommunal vuxenutbildning. 

12 § Hinder för kunskapsprov föreligger om eleven redan har avlagt 
godkänt kunskapsprov för de transporter som kunskapsprovet avser. 

5 kap.  

6 § Tiden för att avlägga kunskapsprovet ska vara högst 50 minuter. 
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Kunskapsprovet får avläggas med förlängd provtid om behov finns. 

7 § Kunskapsprovet får avläggas genom ett muntligt kunskapsprov, om den 
som ska avlägga kunskapsprovet kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårig-
heter. 

Kunskapsprovet ska uppfylla kraven i 1–5 §§. 

8 § En ansökan om förlängd provtid eller muntligt kunskapsprov ska göras 
hos Trafikverket på ett formulär som verket har fastställt. 

12 a § Provdeltagaren ska placera sina personliga tillhörigheter på anvisad 
plats. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska vara avstängd 
under provet och förvaras bland personliga tillhörigheter. 

18 § Följande omständigheter utgör hinder för kunskapsprov: 
1. Provdeltagarens identitet kan inte fastställas. 
2. Provdeltagaren kommer inte i tid till kunskapsprovet. 
3. Provdeltagaren går på gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning 

och har redan den behörighet som krävs för att få utföra de transporter som 
kunskapsprovet avser. 

4. Rapport enligt 2 kap. 31 § och 4 kap. 3 § om genomgången grund-
utbildning har inte inkommit till Transportstyrelsen. 

5. Provdeltagaren har redan avlagt godkänt kunskapsprov för de 
transporter som provet avser. 

6. Provdeltagaren har inte lämnat en försäkran enligt 11 §. 
7. Provdeltagaren använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt 

vilseleder vid provet. 
8. Provdeltagaren följer inte 12 a §. 
9. Provdeltagaren bör på grund av annan omständighet inte genomgå 

kunskapsprov. 

Allmänna råd 
Exempel på annan omständighet är att provdeltagaren förgriper sig 
med våld eller hot om våld mot provförrättaren vid Trafikverket. 
Andra exempel är att provdeltagaren uppträder bråkigt eller 
störande vid kunskapsprovet. 

Rapportering till Transportstyrelsen 

20 § Trafikverket ska till Transportstyrelsen rapportera uppgifter om 
1. genomfört kunskapsprov enligt 2 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om 

yrkesförarkompetens, och 
2. beslut om avstängning enligt 6 kap. 3 § förordningen om yrkesförar-

kompetens. 
Sådan rapportering ska ske genom elektronisk överföring i ett system som 

har godkänts av Transportstyrelsen och i enlighet med de uppgifter och 
anvisningar som myndigheten har bestämt. 
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6 kap.  

1 § En fortbildning ska omfatta minst de ämnesområden som anges som 
obligatoriska vid fortbildning i bilaga 1. Varje ämnesområde ska innehålla ett 
eller flera av dess ämnen. 

Godstransporter 

2 § En fortbildning med inriktning godstransporter som delas upp i fem del-
kurser, där varje delkurs rapporteras elektroniskt till Transportstyrelsen,  ska 
omfatta minst följande ämnesområden i respektive delkurs: 

Delkurs 1: 1.2 Rörelseenergi och bromssystem samt 1.3 Optimering av 
bränsleförbrukningen. 

Delkurs 2: 1.4 Last och lastsäkring vid godstransporter. 
Delkurs 3: 2.1 Social lagstiftning. 
Delkurs 4: 3.3 Ergonomi och 3.4 Fysisk och psykisk förmåga. 
Delkurs 5: 1.3a Riskmedvetenhet, 3.1 Riskmedvetenhet och 

arbetsrelaterade olyckor samt 3.5 Agerande i krissituationer. 

Persontransporter 

3 § En fortbildning med inriktning persontransporter som delas upp i 
fem delkurser, där varje delkurs rapporteras elektroniskt till 
Transportstyrelsen, ska omfatta minst följande ämnesområden i respektive 
delkurs: 

Delkurs 1: 1.2 Rörelseenergi och bromssystem samt 1.3 Optimering av 
bränsleförbrukningen. 

Delkurs 2: 1.5 Säker och bekväm persontransport. 
Delkurs 3: 2.1 Social lagstiftning. 
Delkurs 4: 3.1 Riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor, 

3.3 Ergonomi och 3.4 Fysisk och psykisk förmåga. 
Delkurs 5: 1.3a Riskmedvetenhet och 3.5 Agerande i krissituationer. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 2 kap.18 a § 
och i övrigt den 1 juni 2023. 
___________ 

På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Mats Hjälm 
 (Väg och järnväg)) 

 

 

 
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 
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Bilaga 1. Ämnen 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

2.1.5 Tillämpning och konsekvenser av                 X 
 – förordningen (2004:865) om kör- och viloti-

der samt färdskrivare, m.m.,  
 

 – förordningen (1993:185) om arbetsförhållan-
den vid vissa internationella vägtransporter, 

 

 – lagen (2005:395) om arbetstid vid visst väg-
transportarbete,  

 

 – förordningen (2005:399) om arbetstid vid 
visst vägtransportarbete och föreskrifter med-
delade med stöd av förordningen,  

 

 – lagen (1999:678) om utstationering av arbets-
tagare, 

 

 – förordningen (2017:319) om utstationering av 
arbetstagare, och 

 

 – förordningen (2022:469) om utstationering av 
förare inom vägtransportsektorn. 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
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Konsekvensutredning av förslag till ändring av 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens 
Efter remisstidens slut 2022-11-21 har ändringar gjorts i konsekvens-
utredningen och en ny bilaga 2 har bifogats. Ändringarna markeras med 
kantstreck och gul överstrykning i tabellen. Ändringarna föranleder en 
omremittering.  

Med undantag från delkursrapportering är ändringarna i omremissen främst 
förtydliganden. 

Transportstyrelsens förslag om ändringar i föreskrifterna om 
yrkesförarkompetens: 

Transportstyrelsen föreslår en ny väg till yrket lärare vid fortbildningar i 
syfte att öppna möjligheten för fler lärare inom området yrkesförar-
kompetens. Vi lämnar även förslag om införande av repetitionsutbildning 
för alla lärare i yrkesförarkompetens. Dessutom föreslår vi att lärare vid 
grundutbildning och fortbildning kan få hjälp av experter inom olika 
områden som inte behöver uppfylla lärarkraven. 

Ett förtydligande lämnas vad gäller regleringen av muntliga kunskapsprov 
vid Trafikverket. 

För gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning förtydligas vad som 
menas med slutförd grundutbildning. Dessutom kompletteras 
bestämmelserna med vad som ska gälla vid förrättande av kunskapsprov. 

Föreskrifterna kompletteras med en bestämmelse om att rapportering ska 
ske på heder och samvete. 

Större tydlighet föreslås i regleringen om att övningskörning ska vara klar 
innan körträning får påbörjas. 

Till följd av ändring av förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens 
ska utbildningsanordnare rapportera in en genomförd delkurs till 
Transportstyrelsen. Förslag på kompletterande bestämmelser lämnas.  

Vidare behöver författningar som är uppräknade i föreskrifterna uppdateras 
och vi föreslår även ett antal språkliga justeringar.  
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A. Allmänt 
1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? 
Ändring av lärarkrav 

År 2017 skärpte Transportstyrelsen kraven för att bli lärare inom området 
yrkesförarkompetens. Dessa krav överfördes till gällande föreskrifter, 
nämligen Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) 
om yrkesförarkompetens (benämnd härefter för TSFS 2020:29). Transport- 
och utbildningsbranschen (benämnd härefter för branschen) har under 
många år påtalat att Transportstyrelsen behöver se över kraven. Branschen 
anger ofta att den skärpning av reglerna som genomfördes 2017 har medfört 
att färre personer kan bli lärare inom området yrkesförarkompetens. Detta 
då få personer inom branschen har den utbildning inom pedagogik eller 
erfarenhet av att utbilda vuxna som krävs för att bli lärare i 
yrkesförarkompetens. Branschen framför även att många av lärarna har varit 
med ”från början” så medelåldern är hög och man befarar att många av dem 
kommer att sluta utbilda inom de kommande åren.  

Åtskilliga av de idag aktiva lärarna inom yrkesförarkompetens började 
utbilda yrkesförare innan 2017. Genom punkt 3 i ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelserna till TSFS 2020:29 har dessa lärare fått 
möjligheten att fortsätta utbilda yrkesförare även om de inte uppfyller 
kraven i 2017 års föreskrifter. Lika höga kompetenskrav ställs alltså inte på 
dessa lärare och uppfattningen finns hos många yrkesförare att deras 
fortbildning inte är tillräckligt bra. Förarna ser inte nyttan med att genomgå 
fortbildningen utan anser att det är resursslöseri.  

Slutförd grundutbildning och provförrättning 

I samband med Transportstyrelsens tillsyn av gymnasieskolor och 
kommunala vuxenutbildningar har det uppdagats att kapitel 4 i TSFS 
2020:29 behöver ses över i syfte att ge bättre stöd och tydligare regler för 
vad som gäller för grundutbildningar och kunskapsprov vid gymnasieskolor 
och kommunala vuxenutbildningar. Behov finns bl.a. att tydliggöra vad som 
gäller när det finns förordnade förarprövare.  

Felaktig rapportering 

När en förare har genomgått en grundutbildning eller en fortbildning ska 
rapportören hos utbildaren omgående rapportera detta till 
Transportstyrelsen. Rapportören loggar då in på en extern hemsida, kopplad 
till Transportstyrelsen, där rapportören anger förarens namn, födelsedatum 
samt vissa uppgifter om utbildningen. När detta har genomförts påbörjas en 
automatisk process hos Transportstyrelsen. Efter att systemet kontrollerat att 
föraren uppfyller de krav som ställs, tillverkas ett yrkeskompetensbevis som 
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sedan skickas till föraren. Har rapportören, eventuellt även utbildaren, 
bristande rutiner kan detta leda till att Transportstyrelsen utfärdar 
yrkeskompetensbevis till förare som inte fullgjort föreskriven utbildning. 
Utifrån de tillsyner som genomförts är Transportstyrelsens uppfattning att 
utbildare och rapportörer måste bli mer noggranna och säkerställa korrekt 
rapportering av uppgifter till Transportstyrelsen. 

Gäller lärarkraven för alla? 

TSFS 2020:29 anger ett antal krav som lärare ska uppfylla. Ett undantag 
finns dock för de lärare som leder utbildning i sådant ämne som inte rör 
transportverksamhet t.ex. första hjälpen, brandskydd m.m. Eftersom 
ingenting är reglerat för personer som hjälper till vid utbildningen såsom 
t.ex. gästföreläsare, instruktörer m.fl. har frågan lyfts vilka krav som gäller 
för dem. 

Uppfylla kursplanemål 

Transportstyrelsen kan vid sin tillsynsverksamhet konstatera att många 
utbildare har svårt att hålla isär vad som är övningskörning för 
körkortsbehörigheten och vad som är körträning för yrkesförarkompetens. 
Det förekommer att den obligatoriska körträningen vid grundutbildningen 
för yrkesförarkompetens kombineras med övningskörning i syfte att minska 
kostnaderna för utbildaren. Om utbildarna inte håller isär dessa är risken 
stor att eleven inte får den körträning som är föreskriven. Eleven har i regel 
inte kännedom om skillnaden mellan övningskörning för 
körkortsbehörigheten och den körträning som är föreskriven för 
yrkesförarkompetens. Detta innebär att eleven inte får den utbildning som 
denne betalat för. Transportstyrelsen anser att körträning i form av 
avancerad körning ska ske först när föraren uppfyller kursplanemålen för 
aktuell högre körkortsbehörighet. Det finns dock undantag för elever som 
genomgår en grundutbildning vid gymnasieskola och kommunal 
vuxenutbildning. I dessa fall får en elev som har klarat grundutbildningen 
köra upp för en högre behörighet vid en lägre ålder än den som gäller 
normalt enligt körkortslagen (1998:488). 

Delkursrapportering 

Ansvaret för hanteringen av delkursintyg och att dessa överlämnas till den 
sista utbildningsanordnaren ligger enligt gällande bestämmelser på föraren. 
Fortbildningen på 35 timmar får fördelas på fem delkurser. Fortbildningen 
genomförs oftast genom att föraren går en delkurs på sju timmar varje år 
under en femårsperiod. Det är inte ovanligt att förarna går delkurser hos 
olika utbildningsanordnare. När en förare har genomgått hela fortbildningen 
ska den siste utbildningsanordnaren rapportera in utbildningen till 
Transportstyrelsen så att ett yrkeskompetensbevis kan utfärdas. Intygen från 
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de tidigare delkurserna ska föraren överlämna till den siste utbildnings-
anordnaren, vilket har visat sig medföra problem för föraren eftersom 
tidigare arbetsgivare i många fall har behållit dessa eller föraren på annat 
sätt förlorat intygen. Ett intyg från en delkurs gäller fram till dess att den 
ligger till grund för slutrapportering av fortbildning. Det medför att ett intyg 
från en delkurs kan vara flera år gammalt. Det har även visat sig att det är 
svårt för den siste rapportören att kontrollera att intygen är korrekta 
eftersom tidigare utbildningsanordnare kan ha avslutat sin verksamhet eller 
är svår att få tag på, vilket medför problem för både förare, transportföretag 
och utbildningsanordnare. 

Övriga ändringar 

Följande justeringar i TSFS 2020:29 föreslås med anledning av 
nedanstående. 

 I lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens (YKL) och 
förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens (YKF) har 
begreppet ”nationell kurs” ändrats till ”nationellt ämne”. Dessa 
ändringar innebär att Transportstyrelsen behöver genomföra 
följdändringar i TSFS 2020:29. 

 I 2 kap. 32 § och 4 kap. 6 §1 TSFS 2020:29 anges vilka uppgifter 
som rapportören ska uppge vid rapportering efter att föraren har 
genomgått en grundutbildning eller en fortbildning och dessa 
uppgifter ska rapporteras in till Transportstyrelsen. Uppgiften om 
vilket datum som genomförd utbildning avslutades alternativt 
genomförd utbildning och kunskapsprov ska anges vid 
inrapportering.  

 Ansökan om tillstånd görs antingen för grundutbildning eller 
fortbildning – inte både och.  

 Vi byter ut ordet ”blankett” till ”formulär” för att göra det 
teknikneutralt. 

 Vi byter ut ordet ”ämne” i 2 kap. 28 § 6 TSFS 2020:29 till ordet 
”område”, så att det stämmer med begreppen i YKF och de 
ändringar som infördes våren 2020.  

 Vi för in en upplysningsparagraf som rör tillfällig yrkesutövning och 
erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i 
en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller i Schweiz. 

                                                 
1 4 kap. 7 § i ändringsföreskrifterna. 
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 En uppdatering av gällande författningar som ska ingå i utbildningen 
har gjorts under ämne 2.1.5 i bilaga 1 till TSFS 2020:29. 

 Av föreslagna ändringar av YKF framgår att Trafikverket ska pröva 
om en person som fuskar vid kunskapsprovet ska stängas av i ett 
eller två år. Detta ska sedan rapporteras till Transportstyrelsen. Vi 
föreslår därför att en ny paragraf införs som anger vilka uppgifter 
Trafikverket ska rapportera till Transportstyrelsen med avseende på 
yrkesförarkompetens.  

 I 2 kap. 28 § TSFS 2020:29 förs samordningsnummer in. 
Näringsverksamhet kan bedrivas i Sverige av en person som är 
bosatt i ett annat land.  

 Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till TSFS 
2020:29 föreslås att upphävas. Övergångsbestämmelsen reglerar att 
de upphävda bestämmelserna i 3 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 
2008:165) om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens ska 
tillämpas på lärare som är anmälda till Transportstyrelsen före 
den 2 maj 2017. Eftersom dessa lärare är anmälda innan 2017 och 
minst fem år har förflutit sedan anmälan, så uppfyller de idag kravet 
på minst sex månaders sammanlagt heltidsarbete som lärare för 
vuxna. 

 Trafikverket lämnade synpunkter i samband med föregående 
föreskriftsarbete 2019 som rörde de muntliga kunskapsproven. 
Trafikverket anser att ett muntligt kunskapsprov ska uppfylla kraven 
i 5 kap. 5 § TSFS 2020:29, dvs. hur många frågor som ska ställas, 
vilka frågor som ska ställas och hur många rätt som provdeltagaren 
ska ha. 

 Vid en anmälan enligt 5 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om 
yrkesförarkompetens ska vissa uppgifter om lärare lämnas. En 
hänvisning till den nya 2 kap. 14 a § TSFS 2020:29 behöver därför 
införas i 2 kap. 13 § nämnda föreskrifter. 

 Kravet i 2 kap. 14 § andra stycket TSFS 2020:29 ändras på så sätt att 
tidsramen på fem år ändras till tio år. På så sätt kommer fler personer 
kunna bli lärare i yrkesförarkompetens, vilket efterfrågas.  

 2 kap. 27 § TSFS 2020:29 anpassas på samma sätt som 2 kap. 29 § 
nämnda föreskrifter. På grund av dubbelreglering tas den lydelsen 
bort som framgår i 9 kap. 2 § YKL. 

 Orden ”föra anteckningar” ändras till ”dokumenteras” i 2 kap. 29 a § 
TSFS 2020:29 för att inte förväxlas med kravet i 5 kap. 5 § YKF. 
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 Önskemål finns att bestämmelserna som reglerar prov vid 
Trafikverket ska ha samma innehåll, oavsett vilket område det rör. 
Mot bakgrund av det införs en paragraf (5 kap. 12 a § TSFS 
2020:29) om att provdeltagaren ska placera sina personliga 
tillhörigheter på anvisad plats och ha mobiltelefon eller annan 
teknisk utrustning avstängd under provet samt förvaras bland 
personliga tillhörigheter. En punkt införs i den s.k. hindersparagrafen 
(5 kap. 18 § TSFS 2020:29) som rör om det nämnda inte följs.  

 5 kap. 20 § TSFS 2020:29 anpassas till det Trafikverket gör, dvs. 
verket ”rapporterar in uppgifter”. Några uppgifter förs inte in i 
vägtrafikregistret. 

 2 kap. 18 a § TSFS 2020:29 föreslås träda ikraft den 1 januari 2024, 
övriga paragrafer den 1 juni 2023. 

 Fotnoten till ingressen har ändrats. En kodifiering av 
ursprungsdirektivet och ändringsdirektiven har genomförts och 
beslutats. Fotnoten ska därför hänvisa till Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2022/2561 av den 14 december 2022 om 
grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa 
vägfordon för gods- och persontransport.  

Dessa ändringar bedöms ge ringa konsekvenser för berörda. Därför kommer 
dessa ändringar inte att utredas vidare i denna konsekvensutredning.  

I samband med detta arbete genomförs även ett antal språkliga justeringar i 
syfte att förbättra läsbarheten. 

2. Vad ska uppnås? 
Ändring av lärarkrav 

Det ska bli lättare att bli lärare. Då det inte finns någon formell utbildning 
för lärare i dessa ämnen kan vi inte ställa ett formellt krav på en viss 
utbildning. Transportstyrelsen föreslår därför en ny väg in till läraryrket för 
de personer som har god kunskap i ett eller flera ämnesområden i 
yrkesförarkompetens men som saknar utbildning i pedagogik eller 
erfarenhet av att utbilda vuxna. Utbildar de med jämna mellanrum i 
delkurser vid fortbildning kommer möjlighet finnas att uppfylla kraven i 
2 kap. 14 § andra stycket TSFS 2020:29 och därmed även kunna utbilda vid 
grundutbildningar. 

Många lärare arbetar för flera utbildningsanordnare. För att lärarna ska 
kunna visa en utbildningsanordnare att man uppfyller de nya lärarkraven i 
2 kap. 14 a § TSFS 2020:29, behöver ett intyg visas upp.  

Omrem
iss



  

  Datum Dnr/Beteckning 7 (38)  
2023-01-27 TSF 2022-9 
  

 
 

 
 

 
 

En ändring föreslås även vad gäller de krav som ställs på lärare som ska 
körträna. Lärare som innehar ett godkännande som trafiklärare enligt lagen 
(1998:493) om trafikskolor och som gäller för de fordon som 
utbildningsverksamheten avser, bör även uppfylla kravet som lämpliga 
lärare vid körträning utan att ha sammanlagt minst tre års dokumenterad 
erfarenhet som förare eller lärare vid förarutbildning.  

Lärarna ska även kunna upprätthålla sin kompetens. Vi föreslår att alla 
anmälda lärare ska genomgå en repetitionsutbildning i syfte att utvecklas i 
lärarrollen, fördjupa sina kunskaper och kunna erbjuda bättre utbildningar. 
Förslaget ger företagen en valfrihet att själva ombesörja 
repetitionsutbildningen eller köpa tjänsten från t.ex. en branschorganisation 
som utbildningsanordnaren tillhör. 

Slutförd grundutbildning och provförrättning 

Det ska framgå tydligt i TSFS 2020:29 när en grundutbildning är slutförd 
vid gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning för att rapportering ska 
kunna ske på ett korrekt sätt. Utöver det behöver förutsättningar för att 
förrätta kunskapsprov i yrkesförarkompetens framgå. 

Felaktig rapportering 

Vi vill säkerställa korrekt rapportering. Om 15 kap. 10 § brottsbalken, som 
rör osann försäkran, ska kunna tillämpas behöver det framgå i TSFS 
2020:29 att rapporteringen ska ske på heder och samvete.  

Gäller lärarkraven för alla? 

Det ska tydligt framgå att det finns möjlighet att låta t.ex. gästföreläsare 
utbilda, även om de inte uppfyller lärarkraven. På så sätt finns möjligheten 
att ta hjälp av experter där särskild kompetens behövs, som t.ex. utbildning i 
första hjälpen. TSFS 2020:29 bör förtydligas så att det framgår att 
lärarkraven endast gäller för den lärare som leder undervisningen och inte 
t.ex. gästföreläsare. 

Uppfylla kursplanemål 

Det behöver framgå att körträning endast får ske när samtliga kursplanemål 
i körning för erhållande av högre körkortsbehörigheter är uppfyllda. 
Transportstyrelsen behöver förtydliga i TSFS 2020:29 att det är skillnad på 
övningskörning inför erhållande av körkortsbehörigheten och den körträning 
som ska ske inom ramen för yrkesförarkompetens. Förtydligandet ska leda 
till att övningskörning och körträning inte sammanblandas. Detta så att 
respektive del ska tjäna sitt syfte bättre.  

 

Omrem
iss



  

  Datum Dnr/Beteckning 8 (38)  
2023-01-27 TSF 2022-9 
  

 
 

 
 

 
 

Delkursrapportering 

Vi behöver möjliggöra att elektronisk rapportering av delkurser ska kunna 
ske till Transportstyrelsen. Förslaget baseras på ändringen av lydelsen i 
5 kap. 6 § YKF2. Ändringen i TSFS 2020:29 innebär att 
utbildningsanordnare ska rapportera genomförda delkurser elektroniskt till 
Transportstyrelsen från och med den 1 juni 2023. För att detta ska fungera 
på ett effektivt sätt behöver innehållet i respektive delkurs vara reglerad. 
Reglerade delkurser kommer även att underlätta för förarna och 
transportföretagen att byta utbildningsanordnare vid behov. Förarna 
kommer även att på ett lätt sätt kunna se vilka delkurser som han eller hon 
har genomfört och därmed ha kontroll över vilka som behöver gås. Med 
elektronisk delkursrapportering behöver förarna inte hålla reda på utfärdade 
delkursintyg. Vidare innebär förslaget en enklare IT-lösning för alla berörda 
parter. 

3. Vilka är lösningsalternativen? 

3.1 Effekter om ingenting görs? 
Ändring av lärarkraven 

Under de kommande åren förväntas många lärare inom området 
yrkesförarkompetens att sluta med anledning av pension. Färre lärare kan 
innebära färre fortbildningskurser, vilket i sin tur kan medföra svårigheter 
för förare att genomgå lagstadgad fortbildning. Kan förare inte gå 
fortbildning kan nytt yrkeskompetensbevis inte utfärdas. Detta kan även i 
förlängningen ha en negativ påverkan på transportbranschen med bl.a. färre 
transporter eftersom det redan råder brist på yrkesförare.  

Följden av att inte ställa krav på att lärare regelbundet ska fördjupa sina 
kunskaper blir att det inte säkerställs att utbildningen av yrkesförare ligger 
på en bra nivå. Risken är att utbildningen blir undermålig vilket kan 
undergräva vikten av yrkesförarkompetensen och i förlängningen leda till 
negativ påverkan på trafiksäkerheten och miljön.  

Slutförd grundutbildning och provförrättning 

Saknas närmare bestämmelser om vem som får förrätta kunskapsprov vid 
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning kan vanliga lärare, som inte 
är förarprövare, utforma och genomföra kunskapsproven.  

 

 

                                                 
2 Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens. 
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Felaktig rapportering 

Om vi inte inför närmare reglering som anger att rapportörer ska intyga på 
heder och samvete att rapporterade personer har fullgjort sin utbildning, 
kommer de som ägnar sig åt fusk inte att kunna fällas för brott. 

Gäller lärarkraven för alla? 

Om lärarkraven kvarstår i dess nuvarande form finns risken att utbildnings-
anordnare inte använder sig av t.ex. gästföreläsare, eftersom många av dessa 
personer inte uppnår kraven som gäller för lärare i yrkesförarkompetens. På 
så sätt kommer möjlighet finnas att få utbildning av experter i vissa ämnen 
som kan höja kvalitén på utbildningen.  

Uppfylla kursplanemål 

Utan närmare reglering kring övningskörning och körträning, kommer 
sannolikt många utbildningsanordnare att fortsätta sammanblanda 
övningskörning för högre körkortsbehörighet med körträning för 
yrkesförarkompetens i syfte att minska kostnaderna och sänka priset på en 
grundutbildning i yrkesförarkompetens. Effekten blir att eleverna inte får 
den körträning som är föreskriven vilket även kan innebära att elever inte 
får den utbildning som de har betalat för. 

Delkursrapportering 

Om ingenting görs kommer problemet med dålig kontroll bland förare om 
vilka delkurser som genomgåtts och oordning på delkursintyg, att kvarstå, 
vilket sätter den utbildningsanordnare som ska rapportera i en svår sits. 
Svårigheterna för förare, transportföretag och utbildningsanordnare med att 
säkerställa att föraren verkligen har genomgått delkurserna kommer att 
kvarstå. Har en förare svårt att få tillgång till sina intyg finns det, som idag, 
risk att det kommer ta längre tid att få ett yrkeskompetensbevis utfärdat.  

Om förslaget om innehållet i varje delkurs inte genomförs kommer även 
svårigheter att finnas för Transportstyrelsen att på ett effektivt sätt ta hand 
om delkursrapporteringarna och effektivitetsvinsterna skulle då gå 
förlorade. Det blir alltså alltför resurskrävande för alla parter om förslaget 
inte genomförs.  

3.2 Alternativ som inte innebär reglering 
Ett alternativ som inte innebär reglering gällande delkursrapportering är att 
låta YKF styra innehållet i fortbildningen. I YKF regleras enbart att en 
delkurs ska innehålla trafiksäkerhet och att tyngdpunkten ska ligga på 
arbetsmiljö samt minskad miljöpåverkan. Detta skulle innebära att det är 
upp till varje utbildningsanordnare att bestämma vilka ämnesområden som 
ska ingå i två av fem delkurser.  
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Ett annat alternativ som inte innebär reglering är att låta 
branschöverenskommelserna styra innehållet i delkurserna.  

Vi har även utrett möjligheten att istället för reglering styra innehållet i 
delkurserna via rapporteringstjänsten på Transportstyrelsens hemsida. Vår 
slutsats är dock att detta alternativ skulle resultera i indirekt reglering vilket 
inte är tillåtet. 

För att åtgärda övriga problem bedömer Transportstyrelsen att det inte finns 
några andra alternativ än att ta fram ny reglering. Att meddela föreskrifter är 
myndighetens huvudsakliga verktyg om problem behöver lösas. Andra 
metoder såsom dialog, vägledningar etc. kommer inte att lösa de problem 
som redovisas i denna konsekvensutredning eftersom dessa former inte är 
tvingande. Det rör frågor där myndigheten behöver reglera för att säkerställa 
att området yrkesförarkompetens utvecklas och förbättras.  

3.3 Regleringsalternativ 
Ändring av lärarkrav 

Alternativ 1 – Transportstyrelsen förordar följande förslag. 

För de personer som har en god kunskap i ett eller flera ämnesområden men 
som saknar utbildning i pedagogik inför Transportstyrelsen en ny väg till 
yrket. Förslaget innebär en snabbförvärvad kunskap i pedagogik och 
utbildningsmetodik. Förslaget avgränsas till fortbildningen där det idag 
råder störst problem. Dessa lärare kommer enbart att behöva en kortare 
teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet från att ha utbildat i delkurser 
vid fortbildning.   

Som nämnts rör det här förslaget personer som redan har god kunskap i ett 
eller flera ämnesområden. Personerna uppfyller därmed det krav som ställs 
på lärare enligt 2 kap. 16 § TSFS 2020:29. Vår bedömning är att dessa 
personer behöver minst 21 timmars teoretisk utbildning och behöver vara 
aktiva i minst tre delkurser för att ha förutsättningar att bedriva undervisning 
vid en delkurs i en fortbildning av yrkesförare. 

Ändringen i omremissen leder inte till ändring i sak utan syftar till att 
förtydliga de krav som ställs. Intygskravet i nya 2 kap. 14 b § syftar enbart 
till att förtydliga vad intyget ska innehålla för uppgifter. 

Alternativ 2 

För de personer som har en god kunskap i ett eller flera ämnesområden men 
som saknar utbildning i pedagogik, inför Transportstyrelsen en ny väg till 
yrket. Omfattningen av den teoretiska utbildningen och praktiska 
erfarenheten är densamma som i alternativ 1. Skillnaden är att detta 
alternativ omfattar även lärare i grundutbildning och inte bara fortbildning. 
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Rörande krav på repetitionsutbildning för lärare så har vi två tänkbara 
regleringar; 

Alternativ 1 – Transportstyrelsen förordar följande förslag. 

Vi inför ett krav på att alla anmälda lärare inom yrkesförarkompetens ska 
delta i sammanlagt 7 timmar repetitionsutbildning varje år. Syftet med 
repetitionsutbildningen är att repetera, uppdatera och fördjupa sina 
kunskaper.  

Ändringen i omremissen leder inte till ändring i sak utan syftar till att 
förtydliga de krav som ställs. Kravet innebär att repetitionsutbildning ska 
genomföras varje kalenderår. Vi föreslår att paragrafen ska träda ikraft den 1 
januari 2024. På så sätt finns det tid att förbereda repetitionsutbildningen. 
Tillsyn av bestämmelsen kan inte påbörjas förrän tidigast januari 2025. 

Alternativ 2 

Vi inför ett krav liknande alternativ 1 men utbildningstiden är 14 timmar 
vart femte år.  

Slutförd grundutbildning och provförrättning 

Föreslagna ändringar har tagits fram i samråd med Skolverket och några 
alternativ finns inte. 

Felaktig rapportering 

Vi föreslår att en paragraf införs med samma lydelse som redan finns i andra 
av Transportstyrelsen meddelade föreskrifter. Vid rapportering till 
myndigheten ska den som rapporterar skriftligen försäkra på heder och 
samvete att de uppgifter som lämnas är korrekta. Något annat alternativ är 
inte aktuellt. 

Uppfylla kursplanemål 

Vi avser att ändra lydelsen i 2 kap. 23 § TSFS 2020:29 till att körträning får 
ske först när föraren har uppfyllt samtliga kursplanemål för aktuell 
behörighet. Något alternativ är inte aktuellt. 

I omremissen lämnar vi ett förslag som ytterligare ska förtydliga kraven.  
2 kap. 23 § TSFS 2020:29 gäller godstransporter och 2 kap. 23 a § gäller 
persontransporter. Båda paragraferna kräver innehav av körkortsbehörighet 
B och högre behörighet. Har inte deltagaren högre behörighet krävs 
körkortstillstånd. I sistnämnda fall måste deltagaren vara klar med 
övningskörningen för aktuell högre behörighet innan körträning för 
yrkesförarkompetens kan påbörjas. 

Delkursrapportering 
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Alternativ 1 – Transportstyrelsen förordar följande förslag. 

Transportstyrelsen föreskriver vilka ämnesområden respektive delkurs ska 
innehålla.   

Alternativ 2 

Transportstyrelsen föreskriver enbart vilka områden fortbildningen ska 
innehålla utifrån 3 kap. 1 § andra och tredje styckena YKF. Detta medför att 
tre delkurser ska beröra områdena trafiksäkerhet, miljö respektive ergonomi. 
De två resterande delkurserna får utbildningsanordnaren själv bestämma 
innehållet i.  

4. Vilka är berörda? 
Förslagen berör alla förare i Sverige som innehar ett yrkeskompetensbevis 
och som vill fortsätta utföra transporter i framtiden, vilket motsvarar ca 
180 000 förare3. 

Förslagen berör alla företag som har anställda yrkesförare som omfattas av 
kraven på yrkesförarkompetens. Det finns ca 17 000 företag med tillstånd 
att bedriva yrkesmässig trafik4.  

Förslagen berör alla utbildningsanordnare som bedriver tillståndspliktig 
utbildning inom yrkesförarkompetens, vilket motsvarar ca 330 företag5.  

Förslagen berör alla lärare inom yrkesförarkompetens. Det finns ca 1 500 
personer som är anmälda som lärare6. En lärare kan dock vara verksam hos 
flera utbildningsanordnare. Transportstyrelsen har därför ingen exakt siffra 
på antalet lärare.  

Cirka 170 gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildningar bedriver 
yrkesförarkompetensutbildning och berörs av förslagen kopplade till 4 kap. 
TSFS 2020:29.7 

Trafikverket berörs av förslaget att myndigheten ska rapportera in vissa 
uppgifter till Transportstyrelsen.  

Transportstyrelsen berörs av ändringarna framför allt rörande 
delkursrapportering, vilket medför att myndigheten behöver utveckla den 
externa webben på ett sådant sätt att utbildningsanordnare kan rapportera en 
förare som har genomgått en delkurs. 

                                                 
3 Transportstyrelsen, sektion Yrkestrafikregler, september 2022 
4 Transportstyrelsen, vägtrafikregistret, september 2022 
5 Transportstyrelsen, sektion Prövning trafikant, september 2022 
6 Transportstyrelsen, sektion Prövning trafikant, september 2022 
7 Transportstyrelsen, sektion Tillsyn, trafikant syd, augusti 2022 
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5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1 Företag 
(  ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs därför under 5.1.  

 

( X ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen 
innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs under avsnitt C. 

5.2 Medborgare 
De medborgare som vill bli eller redan är förare av fordon som kräver högre 
behörighet kommer att få tillgång till utbildningar inom området yrkesförar-
kompetens där lärare regelbundet får uppdatera sina kunskaper. Ambitionen 
med detta nya krav är att medborgarna ska veta att utbildningen genomförs 
av lärare som kan ge utbildningar med hög kvalité.  

Priset medborgare betalar för fortbildning kommer sannolikt stiga, för att 
täcka kostnaden av det nya kravet på årlig repetitionsutbildning av lärare i 
yrkesförarkompetens. Om 180 000 förare går en delkurs per år, kommer 
varje lärare utbilda 120 förare per år. Vissa lärare utbildar färre och vissa 
utbildar många fler. Om en repetitionsutbildning kostar 
utbildningsanordnaren ca 6 000 SEK8 per lärare medför det en prishöjning 
med ca 50 SEK per förare (delkurs), om läraren utbildar 120 förare per år.  

Förare som genomgår fortbildning kommer att få hjälp av Transport-
styrelsens system då en översikt över vilka delkurser som har rapporterats 
elektroniskt av utbildningsanordnaren kommer att redovisas. Efter en 
övergångsperiod kommer förarna inte behöva lämna in samtliga utfärdade 
delkursintyg för att kunna få fortbildningen rapporterad.  

Det ska bli lättare för föraren att utläsa vilka delar som ingår i 
övningskörningen för körkortsbehörigheten och vilka delar som är 
körträning för yrkesförarkompetensen. 

Föraren kommer att kunna ta del av vilka krav som gäller vid muntligt 
kunskapsprov eftersom det framgår av TSFS 2020:29 och reglerna finns 
tillgängliga på t.ex. Transportstyrelsens webbplats. Idag framgår bara vem 
som får avlägga ett muntligt kunskapsprov, hur ansökan om muntligt 
kunskapsprov ska ske och hur lång tid provet får pågå. 

                                                 
8 Se beräkning sida 20  
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5.3 Staten, regioner eller kommuner 
Transportstyrelsen behöver utveckla sin externwebb på så sätt att 
utbildningsanordnare kan logga in och ange om föraren har genomgått 
delkurs 1, 2, 3, 4 eller 5. Utvecklingskostnaden av Transportstyrelsens 
externwebb bedöms uppgå till 1–2 miljoner kronor.  

Trafikverket kommer att behöva rapportera vissa uppgifter till 
Transportstyrelsen som en följd av ändringarna i YKF rörande avstängning 
vid kunskapsprov. Vad gäller regleringen om muntliga kunskapsprov 
omfattades det av konsekvensutredningen vid framtagande av TSFS 
2020:29 och vi föreslår inga ändringar i sak.  

Vissa av förslagen berör gymnasieskolor och den kommunala 
vuxenutbildningen. Vår bedömning är att reglerna blir tydligare och medför 
därför inga större kostnader. Ansvariga myndigheter för gymnasieskolor och 
kommunala vuxenutbildningar är Statens skolverk och Statens 
skolinspektion, varför de är berörda. Kommuner som bedriver kommunal 
vuxenutbildning inom transportområdet kommer också att vara berörda. 

5.4 Miljö 
Ett av flera mål med yrkesförarkompetens är att kunna optimera bränsle-
förbrukningen. Det framgår av YKF att tyngdpunkten i fortbildningen bl.a. 
ska vara på ämnen som minskar den miljöpåverkan som det innebär att 
framföra fordonet. Vår bedömning är dock att förslagen har ringa positiva 
effekter på miljön. 

5.5 Externa effekter 
Förare med ökad riskmedvetenhet kan ha en positiv inverkan på fram-
komligheten, eftersom tunga fordon som blir stående efter vägnätet påverkar 
framkomligheten negativt. Dessutom finns en möjlighet att det blir minskad 
olycksrisk, fast troligen i ringa omfattning. 

6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

Ändring av lärarkrav 

Genom att avgränsa den nya vägen in till yrket enbart till lärare vid 
fortbildning, lämnas en lösning där behovet är som störst. Att hålla i en 
grundutbildning på 280 eller 140 timmar innebär att läraren behöver en 
bredare kunskap och större erfarenhet av pedagogik för att planera och 
bedriva en god utbildning under en tid som sträcker sig mellan 3,5 till 
8 veckor. Samma höga krav på pedagogik behöver inte ställas på de lärare 
som ska bedriva en delkurs vid fortbildning som pågår i 7 timmar. 
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Utbildningstiden för de nya lärarna i fortbildning kommer att ligga på minst 
42 timmar (minsta tid för att genomföra den teoretiska delen och erhålla den 
praktiska erfarenheten, se 2 kap. 14 a § TSFS 2020:29). Vår bedömning är 
att den teoretiska utbildningen om minst 21 timmar ska ske samman-
hängande för att få bäst resultat. Innebörden av det är att den teoretiska 
utbildningen ska ske under tre på varandra följande dagar. En person som 
väljer att bli lärare vid fortbildning och som genomför dessa utbildningar 
med jämna mellanrum, kommer efter ett visst antal gånger inom en 
tioårsperiod att uppfylla kraven för lärare enligt 2 kap. 14 § andra stycket 
TSFS 2020:29. Personen kommer då att få möjlighet att även utbilda vid 
grundutbildningar. Med anledning av detta förordar vi alternativ 1. 

När det gäller repetitionsutbildning för lärare föreslår vi att lärarna 
genomgår fortbildning under minst sju timmar årligen. Möjligheten ska 
finnas att få dela upp repetitionsutbildningen på två på varandra följande 
dagar. Vi förordar årlig repetitionsutbildning för att lärarna ska få möjlighet 
att snabbt uppdatera sig på viktiga områden som ändras, t.ex. regel-
ändringar, ny teknik och ny relevant forskning. Vår bedömning är att 
vartannat eller vart femte år är alldeles för sällan, detta då lärarna måste 
ligga i framkant med utvecklingen och ska uppdatera deltagarna med det 
senaste inom respektive område. Ett krav på sju timmar varje år innebär 
även att det blir enkelt att säkerställa att repetitionsutbildning genomförs, 
både för läraren och för utbildningsanordnarna. En repetitionsutbildning om 
sammanlagt 14 timmar och som får delas upp på två år bedöms bli 
krångligare att hålla reda på och bedöms öka den administrativa bördan för 
både lärare och utbildningsanordnare. Detsamma gäller förslagen om 
sammanlagt 14 eller 35 timmar vart femte år. 

Delkursrapportering 

Detta förslag baseras på den ändring som har genomförts av lydelsen i 
5 kap. 6 § YKF. Alla utbildningsanordnare ska rapportera delkurser till 
Transportstyrelsen. Vi anser att det ska ske elektroniskt. För att detta ska 
fungera behöver delkurserna vara uppbyggda på sådant sätt att de är lika, 
oavsett vem man utbildar sig hos. I och med det lämnas förslag till reglering 
av respektive delkurs innehåll.  

Elektronisk delkursrapportering har efterfrågats av branschen. Elektronisk 
delkursrapportering gör det lättare för utbildningsanordnaren att hålla reda 
på vilka delkurser föraren har genomgått och när fortbildningen slutligen är 
genomförd. Nackdelen med detta förslag är att utbildningsanordnaren 
behöver logga in direkt i Transportstyrelsens system efter varje delkurs och 
rapportera varje förare, vilket medför en ökad administrativ börda.  
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Utbildningsanordnaren kommer därmed inte längre att själv få välja hur den 
delkursen man vill erbjuda ska vara uppbyggd. Valmöjligheten att själv 
lägga upp hur fortbildningen ska vara finns dock kvar, men då krävs det att 
utbildningsanordnaren erbjuder en hel sammanhängande fortbildning om 
35 timmar. 

Föraren kommer lättare att kunna kontrollera vilka delkurser han eller hon 
har genomgått och vilka som kvarstår. Förarens utbildningshistorik kommer 
att finnas tillgänglig digitalt.  

För att förslaget med delkursrapportering ska fungera behöver innehållet i 
respektive delkurs vara bestämt. I dagsläget har de största bransch-
organisationerna ingått två överenskommelser (en för person- och en för 
godstransporter) där det har beslutats vilka ämnesområden som ingår i 
respektive delkurs. I och med att övervägande del av utbildningsanordnare 
följer dessa överenskommelser föreslår vi att regleringen av delkurserna ska 
följa överenskommelserna. Möjlighet kommer att finnas att anpassa 
fortbildningen till den enskilde förarens utbildningsbehov då varje 
utbildningsanordnare själv får avgöra vilka ämnen som ska ingå i respektive 
delkurs.  

Vårt förslag kan ha en negativ påverkan på de utbildningsanordnare som 
inte följer branschöverenskommelserna idag. Dessa utbildningsanordnare 
behöver anpassa innehållet i sin plan för genomförande och sitt utbildnings-
material så innehållet i varje delkurs uppfyller Transportstyrelsens förslag 
om ändring i TSFS 2020:29. 

Om vi inte inför närmare bestämmelser om delkursernas innehåll kommer 
3 kap. 1 § YKF styra. Det blir i så fall en övergripande reglering. Tre 
delkurser kommer att innehålla trafiksäkerhet, miljö respektive ergonomi 
och övriga två får bestämmas av utbildningsanordnarna. Problemet med en 
sådan reglering är att delkurserna inte nödvändigtvis kommer att vara 
harmoniserade och därigenom jämförbara. Svårigheter kommer att finnas att 
säkerställa vad för delkurs en förare har gått och vad som kvarstår. En 
alltför övergripande reglering av delkursinnehållet kommer även att 
möjliggöra för utbildningsanordnare att genomföra allt mer generella 
delkurser för att blanda både gods- och persontransport. Visserligen kan 
delkursutbudet öka något, men på bekostnad av möjligheten till fördjupning 
inom specifika ämnen. En övergripande reglering kommer att medföra att 
Transportstyrelsen, vid tillsyn, kommer att få svårigheter att kontrollera att 
förarna har den kunskap som krävs. Utöver detta kommer ett varierande 
delkursinnehåll leda till högre utvecklingskostnader för Transportstyrelsens 
IT-system. IT-lösningen kommer att innebära att varje rapportör skulle 
behöva överföra samtliga intyg till Transportstyrelsen. Ett sådant IT-system 
kräver stor lagringsyta och är mer komplext att utveckla. Det kan även bli 
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svårt att utveckla en lösning gentemot e-tjänsten Mina yrkestrafikuppgifter 
som är ämnad att ge föraren en enkel överblick av delkurserna och dess 
innehåll.  

Mot bakgrund av det nämnda förordar vi möjligheten att reglera innehållet i 
delkurserna. 

7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

Av 8 kap. 1 § YKF framgår att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter 
bl.a. om 

1. grundutbildningen och dess innehåll samt körträning för grundläggande 
kompetens, och 

3. fortbildningen och dess innehåll. 

Av andra stycket framgår även att Transportstyrelsen får meddela 
föreskrifter om verkställighet av lagen eller YKF. 

Av 8 kap. 3 § YKF framgår att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter 
om kunskapsprov som avslutar grundutbildning när det gäller utbildning i 
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell 
kurs.  

8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller 
andra internationella regler? 

TSFS 2020:29 är en del av den svenska implementeringen av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om 
grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för 
gods- eller persontransport och om ändring av rådet förordning (EEG) nr 
3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets 
direktiv 76/914/EEG. Direktiv 2003/59/EG ger bl.a. medlemsstaterna 
möjlighet till att välja mellan olika utbildningsalternativ och vad gäller 
lärarkrav framgår i avsnitt 5.2.3 att det godkända utbildningscentrumet ska 
garantera att lärarna har god kännedom om de senaste bestämmelserna och 
utbildningskraven. Direktivet har den 12 januari 2023 ersatts av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2022/2561/EG av den 14 december 
2022 om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa 
vägfordon för gods- eller persontransport. Vi anser att de förslag som 
lämnas i konsekvens-utredningen är förenliga och ligger inom ramen för 
vad direktiv 2022/2561/EG medger.  
 
Anmälan enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler är inte aktuellt 
då det inte föreslås några tekniska regler i TSFS 2020:29.  
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Anmälan enligt förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre 
marknaden är inte aktuellt då de tjänster som regleras inom området 
yrkesförarkompetens är tjänster som är undantagna enligt 2 § första stycket 
3 lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. Se tjänste-
anteckning i bilaga 2. 
 
Förslaget rör krav på lärare vilket innebär att bestämmelserna om reglerade 
yrken ska tillämpas. Inremarknadstest enligt förordningen (2020:757) om 
proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer 
bifogas denna konsekvensutredning. Prövningen visar att förslagen ligger i 
linje med gällande bestämmelser.  
 
Det är även vår uppfattning att detta föreskriftsarbete inte omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 av 
den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet av andra data än 
personuppgifter i Europeiska unionen då föreskriftsförslaget inte innehåller 
några datalokaliseringskrav. 

9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och finns det behov av speciella 
informationsinsatser? 

Regeringen har fattat beslut om ändringar i YKF men Transportstyrelsen 
behöver bl.a. tid för att färdigställa den IT-lösning som kommer att 
omhänderta delkursrapporteringen. Branschen behöver även tid för att 
förbereda sig för de olika ändringar som föreslås. Ikraftträdande för övriga 
ändringar kan anpassas till det nämnda. Mot bakgrund av detta föreslår vi att 
ändringsföreskrifterna träder ikraft den 1 juni 2023 med undantag för 
bestämmelsen som reglerar repetitionsutbildning. Vi föreslår att 2 kap.      
18 a § TSFS 2020:29 ska träda ikraft den 1 januari 2024. På så sätt kommer 
det finnas tid att förbereda repetitionsutbildningen.  

Transportstyrelsen bedömer att det kommer krävas speciella 
informationsinsatser. Främsta skälet för detta är för att 
utbildningsanordnarna ska få riktad information om att de ska rapportera 
efter varje delkurs och att delkursinnehållet behöver anpassas till de nya 
bestämmelserna. Information till förarna kommer att finnas på 
Transportstyrelsens hemsida. Pressmeddelande kommer att behövas. 

B. Transportpolitisk måluppfyllelse 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns 
också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 
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Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? 
Transportstyrelsen bedömer att föreslagna regleringar inte påverkar 
funktionsmålet i sak men att de inte heller motverkar målet. 

11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 
Syftet med yrkesförarkompetens är att öka förarnas kunskaper och praktiska 
färdigheter som krävs för att på ett tryggt sätt utföra gods- eller 
persontransporter. Föreskriftsförslaget ska bl.a. leda till att höja kvalitén på 
utbildningen. Syftet är att ytterligare öka effekterna av de krav som redan 
ställs för att uppnå ännu större trafiksäkerhet och mindre utsläpp från 
trafiken.  

C. Företag 
12. Hur många företag berörs, i vilka branscher är de 

verksamma och hur stora är företagen? 
I Sverige finns det ca 330 tillståndshavare som har rätt att bedriva 
grundutbildning respektive fortbildning inom området yrkesförarkompetens. 
Företagen är verksamma inom utbildningsbranschen och transport-
branschen. Storleken varierar då det finns ett antal större aktörer som är 
etablerade i hela landet och ett flertal små aktörer som bara är aktiva på en 
ort. Antal anställda varierar kraftigt mellan 2–200 personer.   

13. Vilken tidsåtgång medför regleringen för företagen och 
vad innebär regleringen för företagens administrativa 
kostnader? 

Vi föreslår en ny väg in till yrket lärare vid fortbildningar i yrkesförar-
kompetens genom praktisk erfarenhet av utbildning i fortbildning. Förslaget 
ger företagen en möjlighet att själva ombesörja en kortare utbildning för 
personer som anses lämpliga att bedriva fortbildning i yrkesförarkompetens. 
För de företag som väljer att arbeta fram eget utbildningsmaterial behöver 
tid avsättas för utarbetande av utbildningsmaterial. Vår bedömning är att 
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flera större aktörer och berörda branschorganisationer kommer att erbjuda 
ett utbildningsmaterial, eftersom det finns ett intresse inom branschen att 
fortbildningen ska vara av god kvalitet.  

Efter att ha tagit del av remissvaren inser Transportstyrelsen att mer 
detaljerade regler behövs. Det gäller bl.a. innehållet i intyget som ska 
utfärdas när man har blivit lärare enligt nya 2 kap. 14 a § TSFS 2020:29. 
Viss administrativ börda kan uppkomma men då det är så få uppgifter som 
krävs enligt nya 2 kap. 14 b § är det vår uppfattning att dessa kostnader är i 
sammanhanget försumbara.  

När det gäller kravet på årlig repetitionsutbildning behöver varje företag 
säkerställa att anställda lärare deltar i repetitionsutbildning under 
sammanlagt 7 timmar varje år. Företaget behöver även dokumentera och 
spara handlingar som visar att kravet följts. När företagen har upparbetat 
rutiner för detta bör tidsåtgången för bokning av repetitionsutbildning och 
dokumentering uppgå till ca 1 timme per år/lärare. Genomsnittslönen för 
trafiklärare och instruktörer var 38 300 SEK år 20219. En uppskattning av 
timpriset, med hänsyn till företagets lönekostnader och täckningsgrad, bör 
vara i spannet 400–500 SEK/timme10 för en lärare. Den administrativa 
kostnaden för den årliga repetitionsutbildningen för en lärare blir därmed 
400–500 SEK/lärare. 

Delkursrapportering förväntas öka den administrativa bördan för 
utbildningsanordnarna då det innebär att de behöver lägga ned mer tid på 
rapportering. Gällande regelverk kräver enbart en rapportering per förare 
medan aktuellt förslag innebär att varje förare blir rapporterad fem gånger. 
Varje förare som genomgår en fortbildning blir idag manuellt rapporterad 
via en e-tjänst på Transportstyrelsens hemsida. Eftersom rapporteringen till 
Transportstyrelsen kommer att göras fem gånger enligt förslaget kommer 
tiden för rapporteringen bli fem gånger längre jämfört med dagens 
rapportering. Vår bedömning är att det tar ca 6 minuter per 
rapportering/förare. Den administrativa kostnaden för att rapportera en 
delkurs för en förare blir därför 40–50 SEK.11 Om det är möjligt att 
rapportera fler förare samtidigt blir kostnaden lägre per rapportering. Det är 
därmed mer ekonomiskt fördelaktigt att rapportera flera förare samtidigt. 

                                                 
9 Statistiska centralbyrån https://www.scb.se/hitta-
statistik/sok/?Query=l%C3%B6n+trafikl%C3%A4rare+2021&Tab=scb. 
10 Kostnaden beräknas på en genomsnittlig månadslön för en trafiklärare och instruktörer 
om 38 300 SEK enligt uppgift från Statistiska centralbyrån (SSYK 344). Vi utgår ifrån av 
den genomsnittliga arbetstiden är 168 timmar vilket medför en timlön på 228 SEK/timme. 
Tillkommer arbetsgivaravgifter x 1,33, debiteringsgrad x 1,2 plus fasta kostnader m.m. på 
50 – 150 SEK/timme. 
11 Utifrån tidigare beräkning att lönekostnad för en lärare bör vara i spannet 400 – 500 
SEK/timme blir minutkostnaden mellan 6.60 – 8.30 SEK.  
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De negativa effekterna av att Transportstyrelsen föreskriver om vilka 
ämnesområden som ska ingå i varje delkurs är att utbildningsanordnare i 
mindre utsträckning kan välja vilka ämnesområden eller ämnen som 
delkursen ska omfatta. Valfriheten att anpassa delkursens innehåll efter 
förarens behov minskar något. Detta har utbildningsanordnarna själva 
kunnat bestämma i stor utsträckning tidigare. De utbildningsanordnare som 
idag valt att inte följa branschöverenskommelsen behöver anpassa sin plan 
för genomförande, sitt utbildningsmaterial och anmäla detta till 
Transportstyrelsen. En utredning om utbildningsanordnares delkursupplägg 
genomfördes i november 2022. Under utredningen kontaktades ett 50-tal 
utbildningsanordnare slumpmässigt för en telefonintervju. Utredningen 
indikerar att förändringen berör mellan 10–30 utbildningsanordnare. 
Omfattningen av merarbetet varierar mellan utbildningsanordnarna men en 
bedömning är mellan 8–40 timmar. Genomsnittslönen för trafiklärare och 
instruktörer var 38 300 SEK år 202112. En uppskattning av timpriset, med 
hänsyn till företagets lönekostnader och täckningsgrad, bör vara i spannet 
400–500 SEK/timme13 för en lärare. Den administrativa kostnaden för 
utbildningsanordnaren att uppdatera plan för genomförande och 
utbildningsmaterial bedöms uppgå till ca 3 200–20 000 SEK/företag som 
idag inte följer branschöverenskommelsen. Ändringar av delkurs innehåll 
behöver anmälas till Transportstyrelsen. Anmäla ändringarna är 
kostnadsfritt. Utbildningsanordnaren behöver inte avvakta något beslut, då 
det endast rör sig om en anmälan, utan kan fortsätta att utbilda. 

Övriga förslag förväntas inte medföra några ökade administrativa kostnader 
för företagen. 

14. Vilka andra kostnader medför regleringen för företagen 
och vilka förändringar i verksamheten kan de behöva 
vidta? 

När det gäller kravet på årlig repetitionsutbildning behöver varje företag 
säkerställa att anställda lärare deltar i repetitionsutbildning under 
sammanlagt 7 timmar varje år. Tidsåtgången för repetitionsutbildningen bör 
vara ca 8 timmar (inklusive raster) plus eventuell restid till och från en 
repetitionsutbildning på annan ort för varje anställd lärare. 
Genomsnittslönen för trafiklärare och instruktörer 2021 var 38 300 SEK14. 

                                                 
12 Statistiska centralbyrån https://www.scb.se/hitta-
statistik/sok/?Query=l%C3%B6n+trafikl%C3%A4rare+2021&Tab=scb  
13 Kostnaden beräknas på en genomsnittlig månadslön för en trafiklärare och instruktörer 
om 38 300 SEK enligt uppgift från Statistiska centralbyrån (SSYK 344). Vi utgår ifrån att 
den genomsnittliga arbetstiden är 168 timmar vilket medför en timlön på 228 SEK/timme. 
Tillkommer arbetsgivaravgifter x 1,33, debiteringsgrad x 1,2 plus fasta kostnader m.m. på 
50–150 SEK/timme. 
14 Se fotnot 8. 
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En uppskattning av timpriset, med hänsyn till företagets lönekostnader och 
täckningsgrad, bör vara i spannet 400–500 SEK/timme för en lärare. Utöver 
lönekostnaden tillkommer eventuellt en kostnad för repetitionsutbildning. 
Om vi antar att denna repetitionsutbildning har en kostnad likt en delkurs 
för fortbildning, bör kursavgiften vara mellan 1 500–2 500 SEK. Kostnaden 
för en årlig repetitionsutbildning för en lärare bör vara i spannet 4 700–
6 500 SEK plus eventuell restid, resekostnad och förlorad inkomst. 

Förslaget på årlig repetitionsutbildning innebär även att utbildnings-
anordnare och organisationer har möjlighet att erbjuda en repetitions-
utbildning till alla lärare i yrkesförarkompetens. Förslaget innebär att ca 
1500 lärare ska genomgå en 7 timmars repetitionsutbildning varje år. Vår 
bedömning är att kursavgiften för en sådan repetitionsutbildning bör vara 
mellan 1 500–2 500 SEK.  

Förslaget som reglerar uppfyllda kursplanemål kan medföra en ekonomisk 
påverkan för de företag som idag blandar övningskörning och körträning i 
sin undervisning. Förslaget innebär ett förtydligande av att utbildare inte kan 
ha någon körträning för yrkesförarkompetens i övningskörningen för högre 
körkortsbehörighet. Varje förare ska övningsköra tills målen för körkorts-
behörigheten är uppfyllda och sedan övergå till körträning för yrkesförar-
kompetens som ska uppgå till 10 eller 20 timmar. Detta innebär att vissa 
trafikskolor behöver avsätta mer tid för körträning.  

Förslagen i övrigt bedöms inte innebära andra kostnader för företagen.  

15. I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka 
konkurrensförhållandena för företagen? 

Förslaget om en ny väg in till yrket lärare vid fortbildningar i yrkesförar-
kompetens kan leda till bättre konkurrensförhållanden för 
utbildningsanordnare som inte bedriver trafikskola. Detta då kravet på 
pedagogisk utbildning och erfarenhet från utbildning av vuxna gynnade 
trafikskolor i högre utsträckning än andra företag som var intresserade att 
bedriva utbildningar inom yrkesförarkompetens. Lärare vid trafikskolor har 
varit gynnade i och med att de genom sin utbildning uppnår kraven på 
pedagogisk utbildning och erfarenhet. Förslaget ger företagen en möjlighet 
att själva ombesörja en kortare utbildning för personer som anses lämpliga 
att bedriva fortbildning i yrkesförarkompetens, men som inte uppfyller de 
lärarkrav som gäller idag. 

När det gäller kravet på årlig repetitionsutbildning behöver varje företag 
säkerställa att anställda lärare deltar vid en repetitionsutbildning om 
7 timmar varje år. Detta krav kommer sannolikt att ge vissa fördelar till 
större företag som har många lärare och möjlighet att själva genomföra en 
repetitionsutbildning internt för företagets lärare. Små företag, med t.ex. en 
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eller två lärare, kommer sannolikt att behöva köpa en repetitionsutbildning 
hos någon annan aktör. Vår förhoppning är att berörda bransch-
organisationer kommer att erbjuda den här typen av repetitionsutbildningar i 
syfte att underlätta för små företag och samtidigt säkerställa att kvaliteten på 
repetitionsutbildningarna är god. Transportstyrelsen kommer att följa 
utvecklingen för att säkerställa att tillgång finns till repetitionsutbildningar. 

Förslaget som rör delkursrapportering påverkar alla företag som bedriver 
fortbildning i yrkesförarkompetens. Dessa utbildningsanordnare måste följa 
reglerna för vilka ämnesområden som ska ingå i respektive delkurs. 
Förslaget kan därför komma att påverka utbildningsanordnares befintliga 
kundunderlag. Möjligheten att byta mellan olika utbildningsanordnare 
kommer att förenklas för förare och transportföretag då inriktningen i 
delkurserna är samma hos alla utbildningsanordnare. Konkurrensen mellan 
utbildningsanordnarna kan därmed öka. 

Förslagen i övrigt bedöms inte innebära etableringströsklar eller andra 
hinder till följd av höga kostnader eller olika krav för marknadstillträde. 

16. Hur kan regleringen i andra avseenden komma att 
påverka företagen? 

Förslaget om en ny väg in till yrket lärare vid fortbildningar i yrkesförar-
kompetens kan innebära både bättre kvalitet och konkurrens i framtiden. 
Idag har många utbildningsanordnare svårt att få tag på personer som både 
har bra kunskap i olika ämnen och som samtidigt uppfyller föreskrivna krav 
på erfarenhet av att utbilda vuxna eller pedagogisk utbildning. Vid tillsyn 
har det bl.a. visats att lärares kunskapsnivå tycks ha sänkts under åren. Vi 
har även fått uppfattningen att bristen på lärare har lett till sämre 
konkurrens. Förare och transportföretag har fått lov att vända sig till 
utbildningsanordnare trots att de känt till att kvaliteten på fortbildningen har 
varit låg.  

En person som väljer att bli lärare vid fortbildning och som genomför dessa 
utbildningar med jämna mellanrum, kommer efter ett visst antal 
utbildningar inom en femårsperiod att uppfylla kraven för lärare enligt 
2 kap. 14 § andra stycket TSFS 2020:29. Det innebär att antalet lärare vid 
grundutbildningar kan komma att öka i framtiden. 

En positiv effekt av delkursrapportering är att utbildningsanordnaren direkt 
kan rapportera förare efter avslutad genomförd delkurs. Eftersom alla 
uppgifter samlas digitalt kommer det även att hjälpa utbildarna när slutförd 
fortbildning ska rapporteras. Utbildningsanordnaren behöver därmed inte 
avvakta förarens inhämtning av alla intyg från delkurser och därmed riskera 
att bli sen med sin rapportering. 
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Om yrkesförarna får en bättre fortbildning bör det på sikt ge positiva 
effekter på transportföretagen, såsom lägre bränsleförbrukning, färre 
driftsstörningar, färre böter för brott mot t.ex. lastsäkringsregler eller kör- 
och vilotider m.m. 

17. Behöver särskilda hänsyn tas till små företag vid 
reglernas utformning? 

En stor del av de ca 330 tillståndshavarna är små företag. Många bedriver 
även annan utbildningsverksamhet inom transportområdet, ofta en 
trafikskola eller annan branschutbildning såsom arbete på väg, ADR, 
truckkort m.m. När det gäller yrkesförarkompetens är det fortbildning som 
innebär stora volymer av utbildningsplatser. Att kunna möta branschens 
behov av nya lärare och samtidigt hitta en acceptabel nivå på 
kunskapskraven på lärare som är genomförbar i praktiken är inte helt enkelt. 
Vi anser dock att den modell som föreslås i detta förslag, bör kunna fungera 
för utbildningsanordnare, branschorganisationer och Transportstyrelsen. 

Vad som även behöver belysas i denna fråga är kundperspektivet. Köparna 
av fortbildningar är de ca 17 000 företag som är verksamma inom gods- och 
persontransporter. Många av dessa faller in under begreppet små företag. 
Vår uppfattning är att förslaget kommer att ha positiva effekter på dessa 
företag eftersom kvaliteten på fortbildningarna höjs och det blir bättre 
ordning och reda på vilka delkurser som varje förare har gått, vilket 
underlättar planeringen. 

D. Sammanställning av konsekvenser 
 

Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 
effekter (tkr) 

Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag Det blir lättare 
för utbildnings-
anordnare att 
hitta personer 
som kan bli bra 
lärare vid 
fortbildningar. 
 

   

 Fler utbildnings-
anordnare kan 
tillkomma och 
konkurrensen 
ökar. 
 

Fler utbildnings-
anordnare kan 
tillkomma och 
konkurrensen 
ökar. 
 

 Positivt för köparna av 
fortbildning, men negativt 
för befintliga utbildnings-
anordnare. 
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Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 
effekter (tkr) 

Kommentar 

   - 7 650–
10 500 
 

Bedömd årlig kostnad för 
repetitionsutbildning av 
lärare plus administrativ 
kostnad gånger 1500 
lärare. 
 

   + 2 250–3 750 
 
 
 
 
- 32–600 
 

Intäkt för de företag och 
organisationer som 
erbjuder repetitions-
utbildning för lärare. 
 
Bedömd tillfällig kostnad 
för de 10 till 30 
utbildningsanordnare som 
behöver revidera plan för 
genomförande och 
utbildningsmaterial. 
 

     

Företag Transportföretag 
får mindre 
bränsleförbrukni
ng, mindre 
fordonsskador 
och slitage, färre 
sjukskrivningar, 
färre skador på 
last, mindre risk 
för böter, 
överlastavgift 
eller andra 
sanktioner 
riktade mot 
företaget. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 000–5 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delkursrapportering ökar 
den administrativa bördan 
för företagen då de 
behöver göra fler 
rapporteringar. 
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Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 
effekter (tkr) 

Kommentar 

Medborgare Bättre 
utbildningar 
inom yrkes-
förarkompetens. 
 
Utbildnings-
historiken 
kommer att 
sparas digitalt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priset på en 
delkurs kommer 
att öka med ca 
2–5 % för att 
täcka 
utbildnings-
företagens 
ökade kostnader 
för delkurser och 
repetitionsutbild
ning. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Den administrativa 
kostnaden för 
delkursrapportering är 
linjär med antalet 
utbildade förare, men 
kostnaden för repetitions-
utbildningen får mindre 
betydelse ju fler som 
utbildas. 

Staten m.fl.    
 
 
Tydligare regler 
för gymnasie-
skola och 
kommunal 
vuxenutbildning. 

 -1 000–2 000 Transportstyrelsens 
kostnad av utveckling av 
system som ska hantera 
delkursrapportering. 
 
 

Externa effekter  Mindre 
störningar i 
trafiken 

   

Totalt   - 8 432–
14 350 

 

 

E. Samråd 
Samråd har skett med Statens skolverk i enlighet med 8 kap. 1 § YKF. 
Transportstyrelsen har även hört Statens skolverk i de delar som rör 
kunskapsprov som avslutar en grundutbildning i gymnasieskola eller vid 
kommunal vuxenutbildning i enlighet med 8 kap. 3 § nämnda förordning. 

Den 3 februari 2022 genomfördes en digital workshop om lärarkraven. 
Syftet med workshopen var att inhämta synpunkter från deltagarna om vad 
som är problemet med lärarkraven och vilka lösningar som kunde tänkas. 
Deltagarna kom ifrån Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, 
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Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Sveriges Åkeriföretag, 
Transportföretagen, Kommunal och Trafikverket.  

F. Inremarknadstest 
Eftersom Transportstyrelsen föreslår nya och ändrade krav för att personer 
ska få utöva yrket lärare inom yrkesförarkompetens, har myndigheten gjort 
ett inremarknadstest i enlighet med 4 § förordningen (2020:757) om 
proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer. 
Inremarknadstestet redovisas i bilaga 1 till denna konsekvensutredning. 
 

 

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 
synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: 
 
Sara Lamminen-Hedda, utredare, tel. 010-495 52 61 
sara.lamminenhedda@transportstyrelsen.se 
 
Mats Hjälm, utredare, tel. 010-495 51 23 
mats.hjalm@transportstyrelsen.se 
 
Caroline Goldie, jurist, tel. 010-495 58 01 
caroline.goldie@transportstyrelsen.se 
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Bilaga 1 
 
Inremarknadstest – förslag till ändrade krav på lärare i 
yrkesförarkompetens 
 
Denna bilaga redovisar det inremarknadstest som ska göras i enlighet 
med 4  § förordningen (2020:757) om proportionalitetsprövning vid nya 
eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer. 
 
Bakgrund 
Yrkesförarkompetens regleras genom direktiv 2022/2561/EG15. Direktivet 
ställer gemensamma krav på vilka kunskaper som ska ingå i grund-
utbildningen, vilket ska kontrolleras med ett skriftligt kunskapsprov. 
Direktivet anger även att förarna ska genomgå en 35 timmar lång 
fortbildning inom en femårsperiod. Vidare anger direktivet hur förarna ska 
visa att de innehar yrkesförarkompetensen, genom kod 95 på körkortet eller 
genom ett separat bevis. I Sverige utfärdas ett separat bevis om 
yrkesförarkompetens, dvs. yrkeskompetensbeviset. 
Vilka kunskaper som en yrkesförare ska inneha är omfattande. Direktivet 
anger många olika områden och ämnen som ska avhandlas under en 
grundutbildning och fortbildning. Däremot saknar direktivet gemensamma 
bestämmelser om vilka krav som ska ställas på den eller de personer som 
ska utbilda förarna i alla dessa ämnen. 
 
När direktivet införlivades i nationell lagstiftning 2007, meddelade 
dåvarande Vägverket ett antal föreskrifter. En av dessa föreskrifter var 
Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:165) om utbildningsverksamhet för 
yrkesförarkompetens som trädde ikraft den 15 april 2008. Dessa föreskrifter 
angav i 3 kap. vissa krav på lärare i yrkesförarkompetens. Kraven skärptes 
2017 genom beslut fattat av Transportstyrelsen16. I den tidigare föreskriften, 
dvs. VVFS 2008:165, räckte det med att läraren skulle ha dokumenterad 
erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare för vuxna eller ha genomgått 
utbildning i pedagogik. De nya reglerna i TSFS 2017:1 innebar att lärare 
skulle ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt 
motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren. 
Alternativt skulle lärare ha genomgått eftergymnasial utbildning med 
pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar sex månaders 
heltidsstudier. En övergångsbestämmelse infördes med innebörden att lärare 

                                                 
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2022/2561/EG av den 14 december 2022 om 
grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller 
persontransport. 
16 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:1) om fortbildning och om 
utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens. 
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som var anmälda till Transportstyrelsen senast den 2 maj 2017 
fortsättningsvis kunde tillämpa lärarkraven i VVFS 2008:165. Dessa 
bestämmelser, inklusive nämnda övergångsbestämmelse, flyttades över till 
gällande föreskrifter, dvs. TSFS 2020:29. 
 
Branschen har framfört under flera år att det är få personer inom 
transportbranschen som uppfyller de gällande pedagogiska kraven. Man ser 
även en stor fara med att den befintliga lärarkåren inom yrkesförar-
kompetens blir allt äldre, med innebörden att flera kommer att sluta arbeta 
inom en snar framtid. Branschen framför även att det är svårt att hitta bra 
lärare inom de ämnesområden som är föreskrivna.  
 
Genom nu aktuella föreskriftsarbete föreslår Transportstyrelsen att 
befintliga bestämmelser om krav på lärare i yrkesförarkompetens 
kompletteras. Vi föreslår en ytterligare möjlighet för att kunna bli lärare i 
fortbildning. Dessutom föreslår vi att lärarna ska gå en repetitionsutbildning 
varje år. 
 
Är förslaget direkt eller indirekt diskriminerande på grund av 
nationalitet eller bosättningsort? 
Förslaget som rör de nya kraven på lärare i yrkesförarkompetens kommer att 
förenkla tillträdet till yrket. De nya kraven innebär att personer som har stor 
kunskap i ett eller flera ämnesområden, men som saknar pedagogisk 
utbildning eller tidigare erfarenhet att utbilda vuxna, kan få tillträde till 
yrket genom arbetsplatsförlagt lärande. Dessa krav har ingen koppling till 
nationalitet eller bosättningsort. Därmed begränsas inte vare sig tillträdet till 
eller utövandet av yrket i någon utsträckning som kan härledas till att 
personer har viss nationalitet eller bosättningsort. Förslaget medför därmed 
inte någon direkt eller indirekt diskriminering.  

Förslaget om repetitionsutbildning är inte kopplat till vare sig nationalitet 
eller bosättningsort. 

Motivering av förslaget med hänsyn till ett mål av allmänt intresse 
Vi anser att våra förslag om ändrade krav på lärare i yrkesförarkompetens 
och repetitionsutbildning har transportsäkerhet som mål av allmänt intresse 
och skälet för det är följande.  

Kravet på yrkesförarkompetens infördes framför allt i syfte för att öka 
trafiksäkerheten i Europa. För att utbildningen ska vara god och uppnå 
målen behöver undervisningen bedrivas av personer som kan förmedla 
kunskapen till förarna. Utan vissa grundläggande krav på lärarna försämras 
kvaliteten på utbildningarna och syftet med införandet av kravet på 
yrkesförarkompetens undergrävs. Utan de föreslagna bestämmelserna 
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kommer målet om transportsäkerhet i dessa delar inte kunna uppnås på 
grund av att yrkesförarna har otillräckliga yrkeskunskaper.  

Proportionalitetsprövningen 
Vilka slags risker motverkas av förslaget? 

Nya krav för att bli lärare 

I dag råder det brist på lärare i yrkesförarkompetens. Transportstyrelsens 
ambition är att ge möjlighet för de kunniga förare som utöver att framföra 
transporter även vill utbilda förarkollegor. På så sätt ser vi till att få lärare 
som vet vad som gäller i praktiken och därmed lättare kan lära ut utifrån det 
behov som finns. En kunnig förare kommer att utbilda förarkollegor utifrån 
bra förutsättningar. Vårt förslag innebär alltså att vi öppnar en ny möjlighet 
för kunniga och motiverade förare att skaffa sig viss pedagogisk kunskap på 
ett enklare sätt, för att kunna bli lärare vid fortbildningar i yrkesförar-
kompetens. Förslaget innebär att samhället får bra förutsättningar för att 
höja transportsäkerheten. 

Repetitionsutbildning för lärarna 

Inom branschen finns ett stort antal lärare som varit verksamma sedan 
bestämmelserna infördes. Vid Transportstyrelsens tillsynsverksamhet finner 
vi återkommande lärare som har låg pedagogisk kompetens och/eller låg 
kunskap i ett eller flera ämnen. Genom att föreskriva en årlig återkommande 
repetitionsutbildning på sju timmar för hela lärarkollektivet inom området 
yrkesförarkompetens, kommer lärarnas kunskap att upprätthållas och 
förhoppningsvis öka. Repetitionsutbildningen ska fördjupa och uppdatera de 
viktigaste kunskaperna för lärarrollen inom de ämnesområden som anges i 
TSFS 2020:29 och gå igenom samt utveckla pedagogiska metoder som på 
bästa sätt kan användas för att uppnå de mål som är satta för eleven. 
Förslaget innebär att vi får ytterligare en möjlighet att höja 
transportsäkerheten. 

Beakta befintliga bestämmelser och i vilken utsträckning de är 
tillräckliga för att nå målet av allmänt intresse. 

De befintliga reglerna ställer krav på att läraren dels ska ha erfarenhet från 
transportbranschen, dels ha erfarenhet från att utbilda vuxna eller ha 
eftergymnasial utbildning i pedagogik. Enligt branschen är det brist på just 
denna kombination. Det finns personer som har den pedagogiska erfarenhet 
som krävs, men dessa saknar ofta kompetens inom de ämnen som de ska 
undervisa i. Däremot finns ett flertal personer som har den efterfrågade 
kunskapen inom ämnesområdet, men som saknar pedagogisk utbildning 
eller erfarenhet av att utbilda vuxna. Mot bakgrund av detta föreslår 
Transportstyrelsen ett tillägg i de föreskrivna kraven på lärare i 
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yrkesförarkompetens som kommer att möjliggöra en ytterligare väg in till 
yrket. 

Idag finns inga krav på att lärarna ska gå repetitionsutbildning. Mot 
bakgrund av den redovisning som finns under föregående rubrik om 
repetitionsutbildningens vikt för att höja transportsäkerheten finns det skäl 
att införa nya bestämmelser. 

Är förslaget konsekvent och systematiskt i förhållande till hur liknande 
risker i jämförbara verksamheter har åtgärdats? 

Inom vägtrafikområdet finns en mängd utbildningar t.ex. körkort, 
vägtransportledare och riskutbildning. Transportstyrelsen ställer inom dessa 
utbildningsområden krav på att läraren ska ha en viss grundläggande 
kompetens. Krav på återkommande repetitionsutbildning är dock inte lika 
vanligt förekommande. För lärare i riskutbildning och förarprövare finns 
krav på återkommande repetitionsutbildning. Lärare i riskutbildning del 1, 
dvs. lärare i den teoretiska utbildningen för blivande körkortstagare, ska 
genomgå en sju timmar lång repetitionsutbildning per år. Förarprövare ska 
gå en fyra dagar lång repetitionsutbildning under en tvåårsperiod. Vårt 
förslag baseras på de bestämmelser som reglerar lärare i riskutbildningens 
del 1. Syftet och målet med repetitionsutbildningen är i princip detsamma, 
dvs. med fokus på fördjupade kunskaper inom ämnen och utveckling av 
undervisningsmetoder. 

Vad gäller de nya kraven för att bli lärare vid fortbildning i 
yrkesförarkompetens finns inget annat liknande område. Frågan är specifik 
för området yrkesförarkompetens där vi försöker lägga kraven på en rimlig 
nivå för att fånga intresset hos förare som vill utbilda. 

Kommer förslaget förväntas leda till att målet av allmänt intresse nås? 

Genom förslaget på årlig repetitionsutbildning för alla lärare kommer 
branschen att få en kompetenshöjning av hela lärarkollektivet inom området 
yrkesförarkompetens. Förslaget om en enklare väg in till yrket som lärare 
vid fortbildningar kommer även leda till större tillgång av lärare framöver. I 
och med Transportstyrelsens förslag anser vi att målet transportsäkerhet 
kommer att uppnås. Det är viktigt att förarna faktiskt får repetera och 
fördjupa sina kunskaper inom ett flertal viktiga kunskapsområden. Om inte 
utbildningsbranschen kan erbjuda transportföretagen och dess förare 
möjlighet att genomgå en fortbildning kommer enligt vår uppfattning 
branschen påverkas negativt. Tanken är att upprätthålla eller höja nivån på 
transportsäkerheten som råder i dag. 
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Vilka negativa effekter förslaget kan få för den fria rörligheten för 
personer och tjänster, konsumenternas valmöjligheter och tjänsternas 
kvalitet och väga dessa effekter mot förslagets förväntade nytta 

Det som föreslås är nya krav för att få utbilda lärare vid fortbildning och att 
alla lärare ska gå repetitionsutbildning. Samtidigt som Transportstyrelsen 
föreslår regler som kommer att underlätta möjligheten att bli lärare, ställer 
vi fortfarande krav för att utöva yrket, dvs. utbildningsanordnaren måste 
anmäla läraren till Transportstyrelsen. Vi vill även att alla lärare ska 
upprätthålla, helst höja, sina kunskaper genom att årligen genomföra en 
repetitionsutbildning. Det främsta skälet till våra förslag är att vi vill 
säkerställa att förare av tyngre fordon ska få den kunskap som behövs för att 
framföra transporter på ett säkert sätt. 
 
Vår bedömning är att konsumenternas, i detta fall yrkesförarnas, utbud av 
fortbildning kommer att öka. Utbildningsbranschen har påtalat under många 
år att det råder brist på lärare inom området och att många lärare är gamla. 
Det borde innebära att antalet utbildningsanordnare kommer att minska 
under de kommande åren. Genom att möjliggöra en stegvis introduktion till 
läraryrket inom yrkesförarkompetens så ger vi en ny möjlighet för personer 
inom branschen som är kunniga och motiverade att bli lärare. Övriga 
konsumenter, dvs. köparna av tjänsterna, kommer inte att påverkas negativt. 

Förslaget innebär även att flera konsumenter kommer att ha möjligheten att 
själva utveckla sig och ta steget vidare till att börja en ny karriär som lärare 
inom yrkesförarkompetens. Idag behöver en förare studera pedagogik vid en 
högskola eller universitet i sex månader för att få tillträde till yrket 
alternativt arbeta som lärare i minst sex månader inom någon annan 
verksamhet.  

Genom kunniga och engagerade lärare inom området yrkesförarkompetens 
finns möjligheten att upprätthålla, och kanske även höja, nivån på 
transportsäkerheten. I och med detta finns det skäl till att begränsa den fria 
rörligheten för personer och tjänster genom att ställa föreslagna krav för att 
få utöva yrket. 
 
Kan målet av allmänt intresse nås genom mindre restriktiva åtgärder? 

I de ursprungliga föreskrifterna, VVFS 2008:165, uppgick kraven för lärare 
i teoretiska ämnen antingen till minst två års erfarenhet från den 
transportbransch som utbildningen avsåg eller minst två års erfarenhet som 
lärare vid förarutbildning för den behörighet som utbildningen avsåg, t.ex. 
körkort för lastbil.  

Transportstyrelsen utövar tillsyn över dessa utbildningsanordnare. Vi kan 
dessvärre konstatera att många personer som tidigt anmäldes såsom lärare i 
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yrkesförarkompetens helt saknar pedagogisk kompetens. I och med det 
skärptes kraven 2017. För att få utbilda i de teoretiska ämnena krävdes 
därefter att personen hade dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna 
som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de 
senaste fem åren. Alternativt skulle personen ha genomgått eftergymnasial 
utbildning med pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar sex 
månaders heltidsstudier.  

Enligt branschen är kraven som infördes 2017 ett hinder för att hitta bra 
lärare. Är personen duktig och kompetent inom ett eller flera ämnesområden 
är det inte ovanligt att personen saknar den eftergymnasiala utbildningen 
eller pedagogiska erfarenheten. Eller så har personen en pedagogisk 
utbildning men saknar kunskap inom de ämnesområden som ingår i 
utbildningen för yrkesförarkompetens. Vårt förslag innebär en enklare väg 
in till yrket, men avgränsat till fortbildning. Det är mer krävande att bedriva 
och genomföra en grundutbildning på 280 eller 140 timmar jämfört med en 
fortbildning på 35 timmar. Därför föreslår vi att den enklare vägen in till 
yrket avgränsas till lärare vid fortbildningar. Vi anser att det är en mindre 
restriktiv åtgärd än befintlig reglering som samtidigt leder mot 
målsättningen med en ökad transportsäkerhet. Målet av allmänt intresse kan 
inte nås på annat sätt än genom reglering. 

Vad gäller repetitionsutbildningen är det vår uppfattning att målet av 
allmänt intresse inte kan nås på annat sätt än genom föreslagen reglering då 
den ska tillämpas av alla lärare. 

Om de föreslagna nya eller ändrade kraven var för sig bidrar till och är 
nödvändiga för att nå målet av allmänt intresse när de kombineras med 
övriga krav som begränsar tillträdet till yrket 

Transportstyrelsens förslag om en ny väg in till yrket, avgränsat till lärare 
vid fortbildning i yrkesförarkompetens, ligger i linje med denna 
frågeställning. Vi lägger fram detta förslag eftersom vi anser att 
myndigheten kan ställa lägre krav på pedagogisk erfarenhet på personer som 
ska vara lärare vid fortbildningar. Eftersom direktivet inte innehåller något 
krav på att deltagarna ska avlägga skriftligt kunskapsprov efter en fullföljd 
fortbildning på 35 timmar, är kraven på viss kompetens på läraren 
nödvändiga och av betydelse.  

Av 10 § förordningen (2020:757) om proportionalitetsprövning vid nya eller 
ändrade krav på yrkeskvalifikationer framgår att vi särskilt ska beakta tolv 
olika punkter vid bedömningen av rubricerad fråga. De föreslagna kraven 
berör inte elva av dessa punkter. Punkt två i nämnda paragraf anger att vi 
särskilt ska beakta om det finns en skyldighet att genomgå kontinuerlig 
fortbildning, dvs. det som vi i det här dokumentet kallar för 
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repetitionsutbildning. Idag finns det inget krav på repetitionsutbildning av 
dessa lärare i yrkesförarkompetens, men vi föreslår ett sådant krav. Skälet är 
att framförallt fånga upp de äldre lärarna som har varit verksamma under 
många år och säkerställa att de får ta del av information kring ny teknik, 
förändringar inom området och nya pedagogiska hjälpmedel. Efter dialog 
med branschföreträdare har vi kommit fram till att repetitionsutbildningen 
bör omfatta sju timmar per år. Kravet på repetitionsutbildning för befintliga 
lärare förhindrar inte tillträdet till yrket. Några ytterligare krav för att bli 
lärare i yrkesförarkompetens finns inte i YKL och YKF. 
  
Vår bedömning är att föreslagna krav behövs för att nå målet 
transportsäkerhet.  
 

Prövning enligt 11 § förordningen (2020:757) om 
proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på 
yrkeskvalifikationer 

I. Vilken verksamhet som yrket omfattar och kopplingen till den 
yrkeskvalifikation som krävs. 

Yrket är att utbilda vuxna yrkesförare i olika ämnesområden som föraren 
behöver kunna i sitt arbete. De flesta av dessa olika ämnesområden berör 
transportsäkerhet. Vår tillsynsverksamhet visar att många verksamma lärare 
som omfattas av övergångsbestämmelsen, saknar grundläggande pedagogisk 
kompetens. Det medför att många fortbildningar är av dålig kvalitet och 
yrkesförare har inte fått den repetition och fördjupning i de ämnen som är 
syftet med kravet på yrkesförarkompetens. 

De nya lärarkraven syftar till att lätta upp de krav som redan finns. 

II. Uppgifternas komplexitet och kopplingen till behovet av 
yrkeskvalifikationer, särskilt när det gäller nivån, arten och längden på 
den utbildning eller erfarenhet som krävs. 

Ska en lärare fånga förarnas intresse under en utbildning på sju timmar i 
t.ex. lastsäkring, krävs det att både lokalen, materialet och övningarna är av 
god kvalitet samt att läraren har så stor kunskap att läraren kan förklara och 
fördjupa förarnas kunskap i ämnet. Lärare som har denna kompetens finns 
inte inom någon annan del av utbildningsväsendet, varför det är svårt för 
branschen att hitta nya lärare. 

III. Möjligheten att få tillräckliga yrkeskvalifikationer på alternativa 
sätt. 

Vår bedömning är att lärare i yrkesförarkompetens behöver ha både 
kunskaper i pedagogik och goda kunskaper i de ämnen som de utbildar i.  
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Då det inte finns någon formell utbildning för lärare i dessa ämnen kan vi 
inte ställa ett formellt krav på en viss utbildning. Möjligheten att få 
tillräckliga yrkeskvalifikationer på alternativt sätt saknas. 

IV. Om reserverade aktiviteter är gemensamma för flera yrkesgrupper. 

Nej, att utbilda i de föreskrivna ämnesområdena sker endast av lärare inom 
yrkesförarkompetens. 

V. Graden av självständighet när yrket utövas. 

Att bedriva fortbildning för yrkesförarkompetens är en tillståndspliktig 
verksamhet. Företagen anmäler till Transportstyrelsen vilka lärare som 
företaget kommer att använda i sin verksamhet. Företaget anger även en 
plan för genomförande av utbildningen. Hur utbildningen bedrivs under 
fortbildningen och hur förarna får en god utbildning råder dock läraren 
ensam över. Yrket är därmed till sin helhet självständigt. 

VI. Vetenskaplig och teknisk utveckling som påverkar konsumenternas 
möjligheter att bedöma kvaliteten på den tjänst som yrkesutövaren 
utför. 

Nej, någon sådan tjänst finns inte tillgänglig för konsumenterna. 

Proportionalitetsprövning i samband med reglering av att tillfälligt 
utöva ett reglerat yrke 

Dessa förslag rör endast erkännande av yrkeskvalifikationer för den som vill 
utöva det reglerade yrket i Sverige och begränsar inte rätten att tillfälligt 
utöva yrket i Sverige. Därför är det inte aktuellt med någon 
proportionalitetsprövning enligt 12 § förordningen (2020:757) om 
proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer. 
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Bilaga 2 
Tjänsteanteckning:                                            
YFK – föreskriftsarbetet; tjänstedirektivet, 
komplettering 

 

Utredning om tjänstedirektivet ska tillämpas eller inte 
 
En kompletterande utredning har gjorts mot bakgrund av Kommerskollegiums 
remissvar17. Som remissvaret får förstås anser Kommerskollegium att 
utbildning i yrkesförarkompetens har anknytning till yrket trafiklärare. 
 
De tjänster som finns inom området yrkesförarkompetens bör vara 
tillståndsgivning, tillhandahållande av kunskapsprov, utfärdande av 
yrkeskompetensbevis (YKB) och utbildning.  
 
Tillståndsgivning är ett ansökningsförfarande som TS ansvarar för; granskning 
av ansökan som avslutas med beslut om tillstånd.  
 
Kunskapsprov tillhandahålls av Trafikverket (TrV) och gymnasieskolor 
(sistnämnda om de har förordnade förarprövare). Att prov ska genomföras och 
av vem framgår i 4 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens (LYFK) 
och 2 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkomptens (FYFK). 
Närmare reglering om själva tjänsten finns inte i Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens, utan 
där framkommer enbart bestämmelser om provet som sådant (uppbyggnaden av 
provet) och vilka krav som ställs för att få genomföra det.  
 
Vad gäller utbildning rör det inte enbart den utbildning i yrkesförarkompetens 
som förarna ska ha utan även de utbildningar lärarna ska ha. Sistnämnda är de 
utbildningar som behövs för att dels bli lärare, dels bibehålla yrket 
(repetitionsutbildningen). Förarnas utbildning i yrkesförarkompetens regleras i 
LYFK och FYFK, dvs. att utbildning krävs, hur lång utbildningen ska vara och 
innehållet (på generell nivå). Utbildningarna som rör lärarna regleras i TSFS 
2020:29, där de krav som ska ställas på dem framgår. Närmare reglering om hur 
lärarutbildningen ska vara finns inte utan det finns enbart reglerat vad 
utbildningarna ska innehålla. Regleringen av innehållet i utbildningarna ska 
leda till att lärarna kommer att nå en viss kunskapsnivå.  
 
Det är TS som utfärdar YKB.  

                                                 
17 Kommerskollegiums yttrande 2022-11-21, dnr 2022/01652-3 
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Tillståndsgivningen, tillhandahållande av kunskapsprovet och utfärdande av 
YKB är tjänster som erbjuds av myndigheter (TS, TrV och skolor). Dessa 
tjänster borde falla in under artikel 2.2 i) i direktiv 2006/123/EG, nämligen 
verksamhet som har samband med utövandet av offentlig makt enligt artikel 45 
i fördraget (numera artikel 51). Artikeln är implementerad i 2 § 8 lagen 
(2009:1079) om tjänster på den inre marknaden; tjänster som är förenade med 
offentlig maktutövning. De uppräknade tjänsterna faller alltså inte in under 
tjänstedirektivets tillämpningsområde, varför någon anmälan till kommissionen 
inte blir aktuell i den delen.  
 
Vad gäller utbildningarna borde även dessa vara undantagna från 
tjänstedirektivets tillämpningsområde. Först och främst bygger direktiv 
2003/59/EG på artikel 71 (avdelning V) i Fördraget om upprättande av 
Europeiska gemenskapen. Ändringsdirektivet (EU) 2018/645 bygger på artikel 
91 (avdelning VI) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt 
artikel 2.2 d) i direktiv 2006/123/EG ska direktivet inte tillämpas på tjänster på 
transportområdet som omfattas av avdelning V (numera avdelning VI) i EG-
fördraget (numera funktionsfördraget; FEUF). Artikeln är implementerad i 2 § 3 
lagen om tjänster på den inre marknaden; tjänster på transportområdet.  
 
Även om direktiven som reglerar yrkesförarkompetens grundas på artiklar som 
omfattas av undantaget i artikel 2.2 d) i direktiv 2006/123/EG, är det rättspraxis 
inom EU som blir avgörande huruvida tjänstedirektivet ska tillämpas eller inte. 
Det är främst mål C-168/1418 som är av intresse. Av domen framkommer att 
med ”tjänster på transportområdet” omfattas inte enbart själva transportmedlen 
utan även alla andra tjänster med en nära anknytning till verksamheten.19 
Domen rör fordonsbesiktning där ett utlåtande även kan appliceras på 
utbildningen inom området yrkesförarkompetens, nämligen att det är en tjänst 
som är ”i förväg fastställd och oundgänglig förutsättning för utövandet av den 
huvudsakliga transportverksamheten” och som ”utförs för att öka 
trafiksäkerheten”.20 Yrkeskompetensbevis behövs om en förare vill framföra ett 
fordon som kräver högre behörigheter, dvs. C- resp. D-behörigheterna. Av 
skälen i direktiv 2003/59/EG, som rör yrkesförarkompetens, framgår bl.a. att 
avsikten med kravet på grundläggande kompetens och fortbildning är särskilt 
att förbättra trafiksäkerheten och förarens säkerhet.  
 
I och med det nämnda bör utbildningarna inom området yrkesförarkompetens 
betraktas som ”tjänster på transportområdet” i den mening som avses i artikel 

                                                 
18 Dom i mål C-168/14 meddelad den 15 oktober 2015. 
19 Punkt 46. 
20 Punkt 47. 
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 2.2 d) i tjänstedirektivet. Anmälan till kommissionen blir därför inte heller 
aktuell i den här delen. 
 
Vad gäller Kommerskollegiums fundering om kopplingen till trafiklärare 
konstateras följande. 
 
Utbildning i yrkesförarkompetens är inte en del av en trafiklärares uppgifter. 
Det är två skilda rättsområden (lagen [1998:493] om trafikskolor resp. LYFK). 
När utbildning i yrkesförarkompetens bedrivs kan läraren inte göra det i 
egenskap som trafiklärare utan istället som lärare i yrkesförarkompetens. 
 
 
Sammanfattningsvis kommer jag fram till följande:  

 Tillståndsgivningen, tillhandahållandet av kunskapsprovet och 
utfärdande av YKB är tjänster som är undantagna från tjänstedirektivets 
tillämpningsområde. Detta då det rör sig om tjänster som är förenad med 
offentlig maktutövning.  

 Utbildningarna är en tjänst inom området yrkesförarkompetens. 
Grunden för regleringen är avdelning VI i EU-fördraget (tidigare 
avdelning V), dvs. tjänst inom transportområdet. Utifrån den rättspraxis 
som gäller borde utbildningarna inom området yrkesförarkompetens 
betraktas som tjänster inom transportområdet och därmed vara 
undantagna från tjänstedirektivets tillämpningsområde.  

 Ändringsföreskrifterna behöver inte anmälas till Kommerskollegium.  
 
 
2022-12-21 
Caroline Goldie 
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Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om 
yrkesförarkompetens 

Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Domstolsverket 
Fordonsbesiktnings-
branschen 
Polismyndigheten 
Skolinspektionen 
Åklagarmyndigheten 

Lämnar inte några synpunkter. 

Kommerskollegium Kollegiet bedömer att förslaget ska anmälas enligt 
förordning (2009:1078) om tjänster på den inre 
marknaden under förutsättning att kraven kan träffa 
verksamhetsutövare som bedriver tillfällig verksamhet här 
och om kraven inte utgör ett strikt genomförande av EU-
rätt. 

Ytterligare utredning har genomförts och omremissen 
kompletteras med denna. 

Regelrådet Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller 
kraven i förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning. 

Noterat. 

Skolverket Skolverket noterar att rubriker för föreskriftens olika kapitel 
saknas i förslaget. De rubriker som finns i TSFS 2020:29 
bedömer Skolverket bidrar till läsbarhet genom att 
rubrikerna tydliggör och avgränsar vilken verksamhet som 
avses i respektive kapitel. 

Förslaget gäller ändringsföreskrifter. Enligt 
Myndigheternas föreskrifter, Handbok i 
författningsskrivning, Ds 1998:43 (s. 125) ska 
ändringsföreskrifterna endast innehålla de ändringar som 
görs av grundföreskriften. Det är därmed endast de delar 
där text läggs till, text tas bort eller annan ändring av Omrem
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

lydelsen i grundföreskrifterna som ska tas med i 
ändringsföreskrifterna.  
Transportstyrelsen kommer därför inte att föra in de 
rubriker som inte ändras i ändringsföreskrifterna. 
Rubrikerna kommer dock finnas med i den konsoliderade 
verisonen av föreskriften.  
 

Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 

 Införande av övergångsbestämmelse  
STR anser att ifall repetitionskurser för utbildare införs bör 
det finnas en övergångstid som sträcker sig till 31 dec 
2024 för att möjliggöra genomförande av utbildning. STR 
ställer sig bakom förslaget men det behöver säkerställas 
att den förare som hamnar mellan den elektroniska 
rapporteringen och den tidigare rapporteringen via intyg 
inte drabbas.  
Utbildningsplaner  
STR vill i sammanhanget återupprepa synpunkten att den 
inlämnade utbildningsplanen inte bör vara en offentlig 
handling pga. kravet för tillstånd innebär att den innehåller 
detaljerad beskrivning av varje företag och 
tillståndsinnehavares utbildningsupplägg vilket utgör en 
central del av företagets affärshemlighet samt då det nu är 
en handling som kan rekvireras av vem som helst, t.ex. en 
konkurrent eller blivande konkurrent som snabbt vill 
etablera sig. 

Utbildningsanordnare ska se till att befintliga lärare 
genomgår en repetitionsutbildning om 7 timmar per år. 
Detta krav föreslår vi ska träda ikraft den 1 januari 2024. 
Någon tillsyn av detta krav kan därför inte genomföras 
förrän tidigast januari 2025.  
 
 
 
 
Ingen fråga för föreskriftsarbetet då detta regleras i annan 
lagstiftning. I samband med begäran om att få ta del av 
allmän handling görs sekretessprövning. 

Trafikverket  Trafikverket vill lyfta fram att föreskrifterna bör 
kompletteras med bestämmelser som rör personliga 
tillhörigheter. Detta för att öka Trafikverkets möjligheter att 

Föreskrifterna kompletteras med en ny 12 a § om 
placering av personliga tillhörigheter. Ett tillägg görs även i 
5 kap. 18 § om hinder.  
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

förhindra nyttjande av otillåtna hjälpmedel. Det skulle även 
skapa en enhetlig hantering vid de prov som Trafikverket 
Förarprov förrättar. 

Universitets- och 
högskolerådet 

 När föreskrifterna har meddelats är det önskvärt att den 
information som UHR mottager enligt 
anmälningsskyldigheten, specificeras gällande det 
ytterligare krav som ställs, det vill säga 
repetitionsutbildningen. Därtill bör inremarknadstestet 
fördjupas och bli tydligare motiverat. 

Anmälan kommer att ske enligt gällande bestämmelser 
när beslut är fattat. 

VETA  Uppföljning av olyckor med tunga fordon måste göras 
mycket bättre. D v s i insamlat underlag från olycksplatser 
måste det framgå vilka fordonskombinationer som varit 
iblandade för att se om det går att få någon koppling till 
ev. förarbeteende och/eller fordonets dynamiska 
egenskaper. Även underlagets kondition måste beskrivas. 

Ingen fråga för föreskriftsarbetet. Frågan överlämnas till 
STRADA inom Transportstyrelsen. 

Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 kap. 3 §  STR konstaterar att avgiftskonstruktionen för YKB-tillstånd 
i praktiken innebär att om man behöver både tillstånd för 
grundutbildning och fortbildning, dubbleras 
tillståndskostnaden. STR ifrågasätter varför detta är 
nödvändigt då det till stora delar är gemensamma krav. 
Trots detta måste man sända separerade 
utbildningsplaner. STR anser, och har framfört tidigare, att 
bättre vore att detta hanteras i en enhet samt att det vore 
bättre att staffla avgiften. En utbildare som vill erbjuda all 
form av yrkesförarutbildning belastas årligen med f.n. 11 
300 kr. per tillstånd.  
 
 

Lydelsen ändrades av misstag i arbetet med TSFS 
2020:29 för möjligheten har aldrig funnits. 
Ansökningsavgiften för utbildning persontransport är 
11300 SEK och avgiften för utbildning för godstransport är 
11300 SEK enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2016:105) om avgifter. Ansökningsavgiften är samma, 
oavsett om ansökan gäller grundutbildning eller 
fortbildning. Avgiften speglar den handläggning av 
respektive tillstånd som behövs. Det spelar inte någon roll 
om det är en eller två ansökningar, det blir ändå en till fyra 
avgifter. Varje ansökan, grundutbildning/fortbildning 
respektive gods-/persontransport, får ett eget 
diarienummer när ansökan inkommer till myndigheten. Omrem
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
Transportarbetareförbundet 
 
 
 
 
Transportföretagen 

 
 
 
Bibehåll fortsatt möjlighet att kunna ansöka om både 
grund- och fortbildning vid samma tillfälle önskvärt. Därför 
föreslår vi att även låta nuvarande text ..."eller båda" stå 
kvar. 
 
Transportföretagen ställer sig frågande till om skrivningen 
och anser att möjligheten till att i samma ansökan ansöka 
om både att bedriva grund- respektive fortbildning. 
Transportföretagen föreslår en justering till följande 
skrivning; ”2. huruvida verksamheten ska avse 
grundutbildning och/eller fortbildning.” 

Detta för att skapa ordning och reda i hanteringen av 
tillståndsprövningen.  
Synpunkten föranleder ingen ändring av lydelsen. 
 
Se ovan. 
 
 
 
Se ovan. 

Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 

2 kap 14 § 
 

STR anser även att 2 kap. 14 § bör ses över avseende 
trafiklärare för den körkortsbehörighet som utbildningen 
omfattar. Det bör vara i branschens och trafiksäkerhetens 
intresse att även godkända trafiklärare för tunga 
behörigheter blir godkända som YKB-lärare, eftersom 
trafiklärare har en pedagogisk utbildning, minst ett års 
erfarenhet som trafiklärare för behörigheten B och har 
godkänts som lärare för högre behörigheter. Om detta inte 
sker kan det få konsekvensen att färre nya förare kan 
utbildas på sikt.  
STR anser att en godkänd trafiklärare för tyngre 
behörigheter därmed uppfyller kraven för att bli godkänd 
som YKB-lärare utan att ha minst två års erfarenhet från 
branschen eller yrket. 

Transportstyrelsen anser att det är skillnad på utbildning 
för en körkortsbehörighet och en yrkesutbildning. 
Utbildningen i yrkesförarkompetens omfattar fler 
ämnesområden än de som ingår i utbildningen för en 
högre behörighet. I de ämnesområden som omfattas av 
båda utbildningarna, så ska normalt omfattningen och 
fördjupningen vara större i utbildningen för 
yrkesförarkompetensen.  
Synpunkten föranleder ingen ändring av lydelsen.   Omrem
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Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 kap. 14 a § 1. Transportstyrelsen anger i sin utredning att många 
förare upplever att kurser som hålls av de äldre lärarna 
som saknar pedagogisk utbildning, är av sämre kvalitet. 
En ändring av lärarkraven enligt Transportstyrelsens 
förslag kommer underlätta för fler att bli lärare för YKB-
fortbildning, men kraven på pedagogisk erfarenhet eller 
utbildning sänks. Detta är inte rimligt och motverkar sitt 
syfte menar STR. STR menar principiellt att varje 
tillståndshavare själv bör avgöra utbildningstid för YKB 
lärare varför detta inte behöver regleras i detalj. Det är 
bättre att följa upp och utvärdera detta i samband med 
tillsyn. Det är kunskaperna hos läraren, inte tiden, som 
skall avgöra. Detta är något som tillståndshavaren skall 
säkerställa och Transportstyrelsens tillsyn skall följa upp. 
STR menar att 14a § behöver skrivas om och förtydligas 
mot bakgrund av ovanstående.  
2. STR anser i stället att det vore bättre att ta fram en 
unik, tillståndspliktig, lärarutbildning, likt 
tunglärarutbildning eller den som finns för till exempel Risk 
1-utbildning vid körkortsutbildning. Dvs. 
utbildningsanordnaren ansvarar för att lämna in en 
undervisningsplan som blir godkänd av 
Transportstyrelsen. Hur lång lärarutbildningen ska vara 
kan diskuteras, men minst tre dagars utbildning anser 
STR är rimligt. På så vis får man mer fokus på vikten av 
pedagogiska upplägg, metodik, administration, och hur 
man når mål i utbildningen.  

1. Transportstyrelsens förslag var ett s.k. funktionsbaserat 
krav som lämnade mycket över till utbildningsanordnarna 
att tillämpa. Vi kan dock konstatera av remissvaren att 
branschen upplever kraven som otydliga.  
Att istället för föreskrivna krav på viss kompetens lägga 
över en utvärdering i samband med tillsynen är inte 
kostnadseffektivt. Att försöka forma branschen genom 
tillsyn istället för föreskrivna krav skulle innebära en 
påtaglig höjning av den årliga tillsynsavgiften.  
Transportstyrelsen kommer att revidera det ursprungliga 
förslaget så att omfattning och innehåll blir tydligare. 
2. En unik tillståndspliktig lärarutbildning är inte aktuell då 
mandat inte finns för Transportstyrelsen att reglera det.  
Transportstyrelsens bedömning är att vi kan föreskriva om 
en kortare utbildning som kan anses vara i proportion till 
de önskemål från branschen om att se över lärarkraven 
och underlätta för branschen att rekrytera nya lärare i 
yrkesförarkompetens. 
Synpunkten föranleder ingen ändring av lydelsen.   
 
 
 
 
 
 

Omrem
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Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
Sveriges Åkeriföretag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport Utbildarnas Intresse 
Organisation 
 
 
 
 

 
1. Sveriges Åkeriföretag tycker att förslaget är otydligt. Vi 
vill se att lärare får praktisk erfarenhet av den eller de 
delkurserna som läraren kommer utbilda inom. Om det 
kommer krävas en eller flera delkurser borde avgöras av 
vilka och hur många av de olika delkurserna som läraren 
utbildar inom. Utbildningsanordnaren bör vara den som 
ansvarar för att läraren tillgodosett sig tillräckligt god 
kunskap för var och en av delkurserna. 
Utbildningsanordnaren är också den som under 
utbildningen ger nya läraren möjlighet till praktisk 
erfarenhet i samband med utbildningen och därefter 
intygar densamma.  
2. Sveriges Åkeriföretag vill också belysa kravet om 
kompetens inom vad kraven för yrkeskompetensutbildning 
är. Det är samma krav oaktat en lärare genomför 
fortbildning eller grundutbildning. Skillnaden mellan 
grundutbildning och fortbildning är tiden, aldrig 
kompetensen hos läraren. Därav anser Sveriges 
Åkeriföretag att godkänd lärare för YKB uppfyller samtliga 
kriterier för att även genomföra grundutbildning om 140 
timmar eller mer. 
 
1. Förslaget är ganska vagt (finns risk för dålig kvalité).  
2. Vi föreslår att intyget ska visa på att lärare har praktisk 
erfarenhet från fem delkurser. Även om man inte kommer 
att undervisa i alla fem delkurser anser vi att det är viktigt 
att man "har med sig" helheten d.v.s. erfarenhet från alla 

 
1. Se ovan. 
2. Transportstyrelsen delar inte er uppfattning. Vi anser att 
det ställs mindre krav på pedagogik och 
utbildningsmetodik att planera och genomföra en delkurs 
inom en fortbildning, än att planera och genomföra en 
grundutbildning som ska omfatta alla 18 ämnesområden 
och dess ämnen samt körträning under en utbildningstid 
på 3,5 till 8 veckor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Se ovan. 
2. Även om vi delar er uppfattning att lärare borde ha 
erfarenhet från alla delkurser, så anser vi att ett sådant 
förslag inte är proportionerligt med ändamålet. Det finns 
idag lärare som enbart undervisar i en eller ett par 
delkurser. 

Omrem
iss



 

  Datum Dnr/Beteckning 7 (34)  
2023-01-27 TSF 2022-9 
  

 
 

 
 

 
 

Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
 
 
 
Transportarbetareförbundet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportföretagen 
 
 
 
 
 
 
 

delkurser. Utbildningen bör förtydligas i innehåll och 
utförande i samråd med Branschen inklusive TUIO.  
3. Vi föreslår även att lärare ska kunna undervisa i 
delkurserna 1,3,4,5 eftersom det är samma 
ämnesområden. 
 
1. Förtydliga om det ska gälla fyra olika delkurser eller om 
en lärare ska kunna gå om samma delkurs fyra gånger 
och tillgodoräkna dem.  
2. Transport anser att det är bra att möjliggöra för lärare 
med praktisk erfarenhet. För att säkerställa kunskap och 
förståelse för metodik och pedagogik föreslås att man i 
stället för intyg inför ett alternativ med en 
validerings/utbildningsmodell där både metodik och 
pedagogik ingår, dokumenteras via obligatorisk närvaro 
och ett uppvisat kunskapsprov. Det skulle ytterligare höja 
undervisningskvaliteten. 
 
1. Transportföretagen ställer sig frågande till syftet till att 
ställa krav på att läraren måste ha praktisk erfarenhet av 
minst fyra delkurser. Transportföretagen anser att krav 
skall ställas på respektive delkurs läraren avser utbilda 
inom. Redan idag samarbetar flera olika lärare som 
innehar olika kompetensområden. Detta bidrar till att höja 
kvalitén i undervisningen 
2. I förslag på föreskrift föreslår Transportstyrelsen att 
krav på intyg på praktisk erfarenhet av utbildning i delkurs 
som ingår i fortbildningen skall uppvisas. 
Transportföretagen ställer sig frågande till förslag på krav 

3. Transportstyrelsen anser att en delkurs ska vara 
avsedd för gods- eller persontransport och får inte 
kombineras. Denna tolkning kommer av vad som framgår 
av 5 kap. 6 § lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens 
(härefter YKL). 
 
1. Se ovan. 
2. Ett krav på återkoppling har förts in i den reviderade 
lydelsen i syfte att validera de praktiska delarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Se ovan. 
2. Transportstyrelsen föreslår att en ny paragraf införs 
som förtydligar intygs innehåll. Denna typ av utbildning 
finns inte idag. Den kan bedrivas av den som anser sig ha 
förutsättningar att genomföra en sådan utbildning. Vi vill 
inte begränsa förutsättningarna genom att ange vem som 
ska intyga. En utbildning enligt 2 kap. 14 a § kan bestå av 
en som undervisar i de teoretiska ämnena och en annan 
som leder de praktiska delarna. I dessa fall kan det vara 
lämpligt att t.ex. anordnaren av 2 kap. 14 a § utbildningen Omrem
iss



 

  Datum Dnr/Beteckning 8 (34)  
2023-01-27 TSF 2022-9 
  

 
 

 
 

 
 

Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

då det inte framgår vem som skall intyga lärarens 
praktiska erfarenhet. 
3. Transportstyrelsen anger inte förslag på krav på 
utbildningstid för de som vill bli YKB-lärare i remissen. I 
konsekvensutredningen anger man dock krav på en 
utbildningstid på mellan 7–35 timmar. Skrivningarna är 
oklara eftersom det inte framgår tänkt utbildningstid för att 
få behörighet.  
 
1. Ingen ska kunna bli lärare i YKB utan att ha själv en 
rejäl egen erfarenhet av att köra de fordon det gäller, d v s 
i yrkestrafik. Jämför med flygutbildningen, mer än 200 
timmars flygtid innan som pilot. YKB lärare måste ha 
mycket bra insikter i olika fordonskombinationers 
dynamiska egenskaper och även praktisk erfarenhet av 
dom. YKB utbildningens huvuduppgift måste vara att öka 
trafiksäkerheten. 
2. Det borde egentligen ingå både teori och praktiska 
körningar med olika fordonskombinationer, även på halt 
underlag. Tyvärr skulle detta bli alltför kostnadskrävande 
och svårt att genomföra vad avser den praktiska delen.  
3. Däremot borde det kunna gå att ta fram 
simulatorbaserade övningspass så att kursdeltagare ges 
möjlighet att förstå kritiska skillnader och gränsvärden för 
säkert framförande av olika fordonskombinationer vid olika 
väglag. 
 
 

utfärdar intyget med utgångspunkt från de underlag som 
båda redovisat. 
3. Se ovan. 
 
 
 
 
 
 
1. Grundkravet i 2 kap. 14 § andra stycket TSFS 2020:29 
är minst två års branscherfarenhet. Det motsvarar ca 
4000 timmar inom yrket. 
2. Ja, vi håller med. 
3. Det är tillåtet med simulatorer vid fortbildning enligt 3 
kap. 3 § förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens 
(härefter YKF). 
Synpunkterna föranleder ingen ändring av lydelsen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omrem
iss



 

  Datum Dnr/Beteckning 9 (34)  
2023-01-27 TSF 2022-9 
  

 
 

 
 

 
 

Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Yrkesakademin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Det föreslås alltså att fortbildningen ska bli en väg in för 
att öka antalet lärare på grundutbildningen. Jag håller inte 
med om att det är tillräckligt som en väg då det är få 
företag som arbetar med fortbildning i den utsträckningen. 
Ytterst få lärare inom YKB fortbildning kan få ihop 6 
månaders effektiv utbildning på 5 år.  
 2. Förslaget kan även tolkas som att kraven på en 
grundutbildning är högre än kravet att hålla en 
fortbildning, detta håller jag inte heller med om. 
Kunskapskraven för att hålla fortbildning och 
grundutbildning är de samma och många gånger kräver 
en fortbildning mer av en lärare än grundutbildningen då 
utbildningen är mer intensiv och målgruppen mer kunnig 
från början. Man bör alltså likställa kraven för 
grundutbildning och fortbildning. 

1. Transportstyrelsens förslag var ett s.k. funktionsbaserat 
krav som lämnade mycket över till utbildningsanordnarna 
att tillämpa. Vi kan dock konstatera av remissvaren att 
branschen upplever kraven som otydliga. 
Transportstyrelsen har reviderat det ursprungliga förslaget 
så att omfattning och innehåll blir tydligare. 
2. Se ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportarbetareförbundet 
 
 
 
 
Transportföretagen 

2 kap. 15 a § Gällande "delta" bör det framgå eller förtydligas i vilken 
grad. Är exempelvis att delta genom att ta in en extern 
lärare till hjälp, hälsa välkommen och därefter avlägsna 
sig, befinna sig på annan plats? 
 
Transportföretagen ställer sig positiv till att möjligheten att 
ta hjälp av personer med spetskompetens inom vissa 
delområden bidrar till en bättre kvalitet i utbildningen och 
detta utan att ställa krav på gästföreläsaren enligt 14 § 
eller 14 a §. 

Transportstyrelsen tar till sig Transportarbetareförbundets 
synpunkt och förtydligar det krav som ska gälla. 
 
 
 
Noterat. Omrem
iss
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Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 

2 kap. 18 § STR anser även att 2 kap. 18 § bör ses över avseende 
trafiklärare för den körkortsbehörighet som utbildningen 
omfattar. Det bör vara i branschens och trafiksäkerhetens 
intresse att även godkända trafiklärare för tunga 
behörigheter blir godkända som YKB-lärare.  

Transportstyrelsen håller med STR om att en godkänd 
trafiklärare för tyngre behörigheter uppfyller kraven för den 
körträning som krävs för yrkeskompetensbevis.  
Förslaget justeras utifrån synpunkten. 

Fackförbundet Kommunal 
 

2 kap. 18 a § Det saknas en instruktion på hur repetitionsutbildningar 
ska genomföras, samtliga timmar på en gång eller om de 
kan delas upp. Kommunal anser dock att det är viktigt att 
den korta utbildningstiden kan hållas så sammanhållen 
som möjligt för att repetitionsutbildningen ska bli så 
effektiv som möjligt. 
 

Transportstyrelsen tar till sig Kommunals synpunkt och 
förtydligar det krav som ska gälla. 

Nobina 
 

2 kap. 18 a § Vi förordar fortbildning om 7h/år då vi tror att det snabbare 
ger en högre kompetens och en bättre kontinuitet än att 
klumpa ihop en längre fortbildning vart femte år.   
 

Noterat. 

Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 

2 kap. 18 a § 1. STR anser principiellt att alla tjänar på att YKB-
utbildarna utvecklas och anser därför att det är bra med 
repetitionsutbildning. STR anser dock att det innebär en 
överreglering att i föreskriften exakt reglera tid avseende 
repetitionsutbildning. STR tolkar innebörden av 2 kap, §16 
att lärare i praktiken måste uppdatera sig 
kompetensmässigt för att upprätthålla adekvat 
kompetens. Detta borde i sammanhanget räcka menar 
STR. Om denna paragraf dock ska införas, anser STR att 
det vore lämpligt att repetitionsutbildningen ska ske med 
sju timmar i genomsnitt/år under en tvåårsperiod. Detta för 

1. Transportstyrelsen anser att det inte räcker att hålla sig 
uppdaterad i bestämmelserna inom sitt 
undervisningsområde och utbildningskrav (2 kap. 16 § 
TSFS 2020:29).  
Skälet för att kräva sju timmar repetitionsutbildning per år 
är för att hålla sig uppdaterad inom sitt 
undervisningsområde. Det är även viktigt att hålla sig 
uppdaterad i de delar som är viktiga för lärare och som 
framkommer i förslagets 2 kap. 18 a § punkterna 2-4.  
Beträffande synpunkten om en repetitionsutbildning om 14 
timmar under en tvåårsperiod skulle detta generera i 
ytterligare administrativa krav för utbildningsanordnaren. 

Omrem
iss
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att möjliggöra att vart annat år ha en tvådagarskurs i 
stället för att ställa krav på en kursdag varje år.  
2. STR anser även att ordet ”bestämmelser” i punkten 1 
bör ändras till ”Bestämmelser och områden” …   
3. STR anser vidare att det ska vara möjligt att på en 
repetitionsutbildning ta med regleringar inom författningar 
för utbildningen till yrkesförarkompetens, så att lärare kan 
hållas uppdaterade på t.ex. förändringar och tolkningar 
inom författningsområdet. STR:s har som motförslag i 
stället följande förslag på lydelse: 
18 a § Lärare enligt 14 och 14 a §§ ska varje år ha 
genomgått en repetitionsutbildning för lärare i 
yrkesförarkompetens under sammanlagt 7 timmar/år i 
genomsnitt under en tvåårsperiod. Syftet med 
utbildningen är att ge läraren möjlighet att repetera, 
uppdatera och fördjupa sina kunskaper i ett eller flera av 
följande ämnen:  
1. Bestämmelser och områden som läraren undervisar i. 
2. Planering och val av utbildningsmaterial.  
3. Metodik och pedagogik som behövs för den 
undervisningsmetod som används i utbildningen.  
4. Metoder för att kontrollera att deltagaren tillgodogjort 
sig utbildningen.  
5. Författningar som reglerar utbildning för 
yrkesförarkompetens. 
 

Transportstyrelsens förslag om sju timmar varje år torde 
ligga i linje med de krav som behöver ställas på 
utbildningsanordnaren. Sju timmar varje år leder till färre 
administrativa krav och därmed mindre kostnader för 
utbildningsanordnaren. Utifrån en helhetsbedömning 
anser Transportstyrelsen att styrelsens förslag är 
proportionerligt.    
2. Ordet ”områden” behövs inte då det STR begär 
omfattas utav ordet ”bestämmelser”. Enligt bilaga 1 till 
TSFS 2020:29 är t.ex. HLR och kost och hälsa exempel 
på ämnen som framgår av bestämmelserna (se ämne 
3.5.4 och 3.4.1). 
3. Vår uppfattning är att det räcker med punkt 1 i 
förslagets 2 kap. 18 a § TSFS 2020:29. Vad gäller STR:s 
förslag till punkt 5 anser Transportstyrelsen att gällande 
författningar inom området yrkesförarkompetens riktar sig 
främst mot utbildningsanordnare och inte till lärare.  
 

Sveriges Åkeriföretag 
 

2 kap. 18 a § Sveriges Åkeriföretag ser att tiden om 7 timmar borde 
vara möjligt att disponera om till 14 timmar vartannat år 
istället. Kravet om tiden om 7 timmar/år kommer ändå 

Skälet för att kräva sju timmar repetitionsutbildning per år 
är för att hålla sig uppdaterad inom sitt 
undervisningsområde. Det är även viktigt att hålla sig 

Omrem
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uppfyllas även vid en två-dagars utbildning. Men för de 
utbildningsanordnarna som önskar hålla 7 timmar/år bör 
det fortsatt vara möjligt. Utbildningsanordnaren behöver få 
en flexibilitet att själv välja 7 timmar/år eller 14 
timmar/vartannat år. Sveriges Åkeriföretag ser även att 
det skulle vara fullt möjligt att genomföra fortbildningen för 
lärarna digitalt och även här kunna tillgodogöra sig all 
information och utbildning på korrekt sätt. Dessutom 
framgår det tydligt i Kap 2 16§ att lärarna skall ha god 
kännedom om utbildningsområdena vilket en digital 
utbildning på något vis inte skulle försvåra. Eventuella 
praktiska moment kan bli nödvändiga att genomföra 
fysiskt, men det finns goda möjligheter med dagens teknik 
att återspegla även dessa moment visuellt. 
 

uppdaterad i de delar som är viktiga för lärare och som 
framkommer i förslagets 2 kap. 18 a § punkterna 2-4.  
Beträffande synpunkten om en repetitionsutbildning om 14 
timmar under en tvåårsperiod skulle detta generera i 
ytterligare administrativa krav för utbildningsanordnaren. 
Transportstyrelsens förslag om sju timmar varje år torde 
ligga i linje med de krav som behöver ställas på 
utbildningsanordnaren. Sju timmar varje år leder till färre 
administrativa krav och därmed mindre kostnader för 
utbildningsanordnaren. Utifrån en helhetsbedömning 
anser Transportstyrelsen att styrelsens förslag är 
proportionerligt. 
I nuvarande förslag finns inget hinder för att bedriva 
utbildningen som lärande på distans. Det ligger i lärarens 
intresse att ha den kunskap som krävs för att utbilda. Det 
intresset borde överväga att Transportstyrelsen reglerar 
fler krav som skulle bli en administrativ börda för 
utbildningsanordnaren.  

Transport Utbildarnas Intresse 
Organisation 
 

2 kap. 18 a § 1. Vi föreslår 35 timmar per 5 år fortbildning för lärare. 
Fortbildningen ska vara lärarledd i realtid 35 timmar på 5 
år. Fortbildningen kan bedrivas på distans. En lärare ska 
genomföra fortbildning på minst 35 timmar på 5 år. D.v.s. 
minst lika mycket som en förare genomför (7 tim x 5 
kurser). (Lika som för förare, d.v.s. tar man en paus ett 
par år, måste man ta igen 35 timmar) Det ska vara 
lärarledd i realtid, så att det inte öppnas för att 
arbetsgivare finner genvägar ex. sitta hemma en dag och 
fortbilda sig själv genom att "googla på nätet". 

1. Mot bakgrund av att Transportstyrelsen är osäker på 
vad TUIO framför lämnas följande kommentarer: 
Skälet för att kräva sju timmar repetitionsutbildning per år 
är för att hålla sig uppdaterad inom sitt 
undervisningsområde. Det är även viktigt att hålla sig 
uppdaterad i de delar som är viktiga för lärare och som 
framkommer i förslagets 2 kap. 18 a § punkterna 2-4.  
Beträffande synpunkten om repetitionsutbildningens 
omfattning som är annan än sju timmar per år kommer 
sådant förslag att generera i ytterligare administrativa krav 
för utbildningsanordnaren. Transportstyrelsens förslag om 

Omrem
iss
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2. Varje utbildningsanordnare/arbetsgivare som avser 
fortbilda YKB-lärare ska skriva en plan för genomförande, 
som ska godkännas av en bransch- eller 
intresseorganisation. Planen för genomförande ska 
skickas in till Transportstyrelsen för kännedom. Det måste 
finnas en plan för genomförande av lärarfortbildningen för 
att kvalitétssäkra lärarfortbildningen. Branschen styr 
innehåll och kvalité i fortbildningen. 
Fortbildningen ska styrkas med intyg som läraren ska få. 
3. För att öka möjlighet till större utbud av 
lärarfortbildningar med god kvalité, kan den bedrivas på 
distans. Ovanstående för att förbättra kvalitén på förarens 
fortbildning.  
4. Ett intyg är viktigt. Hur ska en lärare kunna bevisa sin 
fortbildning vid exempelvis byte av arbetsgivare 

sju timmar varje år torde ligga i linje med de krav som 
behöver ställas på utbildningsanordnaren. Sju timmar 
varje år leder till färre administrativa krav och därmed 
mindre kostnader för utbildningsanordnaren. Utifrån en 
helhetsbedömning anser Transportstyrelsen att styrelsens 
förslag är proportionerligt. 
2. Synpunkten angående plan för genomförande och krav 
för intyg genererar i ytterligare administrativa krav för 
utbildningsanordnare. Transportstyrelsen anser att dessa 
synpunkter inte är proportionerliga i förhållande till det 
Transportstyrelsen vill uppnå.  
3. I nuvarande förslag finns inget hinder för att bedriva 
utbildningen som lärande på distans. Det ligger i lärarens 
intresse att ha den kunskap som krävs för att utbilda. Det 
intresset borde överväga att Transportstyrelsen reglerar 
fler krav som skulle bli en administrativ börda för 
utbildningsanordnaren. 
4. Vår bedömning är att kravet ska riktas mot 
utbildningsanordnaren som har tillståndet och omfattas av 
tillsynen. Om utbildningsanordnaren ska dokumentera 
lärarnas repetitionsutbildning så är det lämpligt att ett 
deltagarintyg eller motsvarande utfärdas vid 
repetitionsutbildningstillfället. 

Transportarbetareförbundet 2 kap. 18 a § 1. Transport framför att utbildningen alternativt kan 
genomföras vartannat år. 
2. Transport önskar ett förtydligande gällande 
"sammanlagt 7 timmar". Kan en utbildare som rekryterat 
en lärare, själva internt uppdatera den rekryterade i flera 
små etapper, alltså vid flera kortare tillfällen? Exempel: 

1. Skälet för att kräva sju timmar repetitionsutbildning per 
år är för att hålla sig uppdaterad inom sitt 
undervisningsområde. Det är även viktigt att hålla sig 
uppdaterad i de delar som är viktiga för lärare och som 
framkommer i förslagets 2 kap. 18 a § punkterna 2-4.  Omrem
iss
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Tillgodoräknas ett lärande samtal kring en YKB-fråga om 
15 minuter i korridoren? Alltså förtydliga även om dessa 7 
timmar kan tas i valfritt olika antal och långa pass samt 
om det tillgodoräknas att hålla dessa internt. 

Beträffande synpunkten om repetitionsutbildningens 
omfattning som är annan än sju timmar per år kommer 
sådant förslag att generera i ytterligare administrativa krav 
för utbildningsanordnaren. Transportstyrelsens förslag om 
sju timmar varje år torde ligga i linje med de krav som 
behöver ställas på utbildningsanordnaren. Sju timmar 
varje år leder till färre administrativa krav och därmed 
mindre kostnader för utbildningsanordnaren. Utifrån en 
helhetsbedömning anser Transportstyrelsen att styrelsens 
förslag är proportionerligt. 
2. Transportstyrelsen tar till sig 
Transportarbetareförbundets synpunkt om ”sammanlagt 
sju timmar” och förtydligar det krav som ska gälla. Det rör 
sig om sammanhållen repetitionsutbildning som kan delas 
upp på samma sätt som en delkurs.  
Det är inte reglerat vem som ska utbilda då 
Transportstyrelsen anser att utbildningsanordnaren ska 
avgöra hur repetitionsutbildningen ska genomföras. Detta 
för att minimera den administrativa bördan och 
kostnaderna.  

Transportföretagen 2 kap. 18 a § 1. Transportföretagen anser inte att man skall reglera eller 
införa obligatoriska repetitionskurser då detta inte anges i 
direktivet då förslaget syftar till, att repetitionskurserna 
skall höja kvalitén i utbildningen. … Transportföretagen 
menar att det åligger utbildningsanordnaren att dennes 
lärare är uppdaterad på regelverk samt områden som hen 
undervisar inom. Detta behöver inte regleras tidsmässigt i 
en förskrift då detta sker kontinuerligt.  

1. Transportstyrelsen kan konstatera genom sin 
tillsynsverksamhet att repetitionsutbildning behövs.  
Vår bedömning är att repetitionsutbildningen ger alla 
lärare en möjlighet att hålla sig uppdaterad i kunskaper 
som behövs för att det ska bli en god utbildning.  
Vår uppfattning är att mandat för att kräva 
repetitionsutbildning finns i avsnitt 5.2.3 andra stycket i 
bilaga 1 till direktiv 2022/2561/EG kopplat till 8 kap. 1 § 
första stycket 3 förordningen om yrkesförarkompetens.  

Omrem
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2. Om Transportstyrelsen avser att införa 
repetitionskurser, trots det som framförts ovan, så bör 
Transportstyrelsen överväga periodiseringen av 
repetitionskurserna … Transportföretagen anser inte att 
varje delkurs behöver ha en egen repetitionskurs utan 
samtliga nyheter och uppdateringar kan avhandlas under 
en kurs under totalt sju timmar. Dessutom framför 
Transportföretagen följande: Förslaget anger inte om 
repetitionskurser avser både lärare i grundutbildning och 
inom fortbildning för YKB vilket väcker frågor och 
tolkningsutrymme. 
3. Transportföretagen menar också på att avdelningen 
Tillsyn på Transportstyrelsen bör inom ramen för sin 
verksamhet kontrollera god utbildningskvalitet enligt mål 
för direktivet.  
4. I förslag till föreskrifter står det att en utbildare skall 
genomgå repetitionsutbildning under sammanlagt sju 
timmar per år men i konsekvensutredningen står det krav 
på att varje företag ska säkerställa att utbildaren deltar i 
en repetitionsutbildning om sju timmar varje år. De olika 
skrivningarna ger tolkningsutrymme och därmed en 
otydlighet vad förslaget egentligen innebär.  
5. Införande om krav på repetitionskurser för lärare 
resulterar i ytterligare kostnader för våra företag vilket 
bidrar till sämre konkurrenskraft mot övriga Europa då 
ökade kostnader kommer att avspeglas i priset för 
transporter.  
6. Transportföretagen anser att ifall repetitionskurser för 
utbildare införs bör det finnas en övergångstid som 

För att inte ställa för stora administrativa krav anser 
Transportstyrelsen att det är upp till utbildningsanordnaren 
att välja mellan att anordna en egen repetitionsutbildning 
eller, om repetitionsutbildningar kommer att finnas på 
marknaden köpa den tjänsten.  
2. Det nya kravet på repetitionsutbildning omfattar alla 
lärare, oavsett om de utbildar i grundutbildning eller 
fortbildning. Synpunkten om att varje delkurs behöver ha 
en egen repetitionsutbildning stämmer inte. Det nya kravet 
på repetitionsutbildning innebär att en (1) 
repetitionsutbildning ska genomföras per år. Detta för att 
uppfylla kravet i 5.2.3 andra stycket i bilaga 1 till direktiv 
2022/2561/EG. 
3. Vad gäller synpunkten om tillsynen framförs det till 
berörd enhet. 
4. Transportstyrelsen tar till sig Transportföretagens 
synpunkt och förtydligar det krav som ska gälla själva 
genomförandet. Det rör sig om sammanhållen 
repetitionsutbildning som kan delas upp på samma sätt 
som en delkurs. 
5. Vi delar uppfattningen att det blir ytterligare kostnader 
för de utbildningsanordnare som inte redan självmant har 
en kompetensutveckling av personalen. Vi anser att vårt 
förslag ligger på en sådan nivå att de administrativa 
kraven inte behöver bli så höga och därmed kan 
eventuella merkostnader hållas inom rimliga ramar.  
Utifrån en helhetsbedömning anser Transportstyrelsen att 
styrelsens förslag är proportionerligt. Omrem
iss
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sträcker sig till 31 dec 2024 för att möjliggöra 
genomförande av utbildning. 

6. Utbildningsanordnare ska se till att befintliga lärare 
genomgår en repetitionsutbildning om 7 timmar per år. 
Detta krav föreslår vi ska träda ikraft den 1 januari 2024. 
Någon tillsyn av detta krav kan därför inte genomföras 
förrän tidigast januari 2025.  

Nobina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 
 
 
 

2 kap. 23 § 1. En av de fördelar som finns med att bedriva just 
parallell utbildning mellan körkortsbehörighet och YKB-
kompetensen, är att föraren kan fortsätta sin utbildning 
med YKB-delen i väntan på sin körkortsbehörighet, även i 
de fall hen får vänta på en första eller andra 
uppkörningstid. 
2. Vi ser en risk med att utbildningen kommer att ta 
betydligt mycket längre tid än idag, är förslaget menat så? 
3. Behöver föraren ha fått sitt D-körkort innan vi kan 
påbörja körträningen för YKB? 
4. Hur är det tänkt att vi ska säkerställa/bevisa att vi 
särskiljer på de två olika utbildningsmomenten? 
 
 
 
 
Som Transportstyrelsen får förstå STR:s remissvar anser 
förbundet att utbildningen för högre körkortsbehörigheter 
och utbildningen för yrkesförarkompetens ska slås ihop. 
Följande är några av förbundets argument. 
1. En del av de teoretiska målen är identiska inom 
körkortsutbildningen respektive YKB-utbildningen. STR 
menar att i en fungerande utbildning ska inte eleven i alla 

1. Transportstyrelsen har ingen annan uppfattning i 
frågan. Det är tillåtet att utbilda sig inom 
yrkesförarkompetens i samband med sin 
körkortsutbildning. 
2. Förslaget syftar till att tydliggöra gränsdragningen 
mellan övningsköra för körkortsbehörigheten och den 
körträning som följer av reglerna om 
yrkesförarkompetens. För de utbildningsanordnare som 
förstått denna skillnad blir det ingen skillnad i den 
sammantagna utbildningstiden.  
3. Föraren behöver inte ha fått sitt D-körkort innan 
körträning för YKB kan påbörjas. 
4. Det är upp till utbildaren att säkerställa att läraren kan 
särskilja de två.   
 
 
Se ovan. 
1. Av 2 kap. 1 § YKF framgår det att grundutbildningen 
ska innefatta avancerad träning i rationell körning med 
beaktande av säkerhetsbestämmelserna. 
Transportstyrelsens uppfattning är att eleven ska ha 
uppnått kursplanemålen som rör körning, innan körträning 
för yrkesförarkompetensen påbörjas. 
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lägen behöva veta huruvida ett visst moment är kopplat till 
körkortsutbildningen respektive till YKB. STR anser det 
kvalitetsmässigt snarare är att föredra att utbildaren håller 
fokus på att utbilda eleven på den helhet som kommer 
möta eleven i den praktiska yrkesrollen. Av den 
anledningen kommer den här regleringen, om den i 
praktiken ska gälla såsom den är skriven, att fördyra 
utbildningen och göra det svårare att effektivisera utan att 
göra avkall på kvaliteten på utbildningen. STR menar att 
detta motverkar sitt syfte. 
2. STR tror att det finns en stor risk att tillförseln av 
nyutbildade yrkesförare kommer att minska med förslaget 
om ändring. Detta eftersom utbildningen för t.ex. ett C-
körkort med YKB grundutbildning kommer både ta längre 
tid och bli dyrare för kunden. STR delar inte 
Transportstyrelsens uppfattning om att syftet att 
kombinera körträning med körkortsutbildningen, är 
besparing utan ser snarare att syftet att ge en progressiv, 
effektiv och sömlös utbildning. 
3. En fråga som uppstår är vem som ska intyga att föraren 
nått upp till kursplanemålen. Eftersom det i Sverige är 
tillåtet med privat övningskörning och privata prov, kan då 
den privata handledaren intyga att man nått upp till målen 
i respektive kursplan?! Dessutom ifrågasätter STR vem 
ska avgöra vilken elev som har ”motsvarande 
kompetens”.  
4. Vidare ser STR ett behov av att en elev ska kunna 
påbörja sin utbildning inom de teoretiska delarna inom 
YKB innan man innehar körkortstillstånd.  

Av 2 kap. 2 § YKF framgår hur många timmars körträning 
som ska ingå i en grundutbildning för 
yrkesförarkompetens.  
2. Transportstyrelsen anser att det är skillnad på en 
körkortsutbildning för högre behörigheter och en utbildning 
i yrkesförarkompetens. Utifrån det kan vi inte tillmötesgå 
STR:s synpunkt om en kombinerad övningskörning och 
körträning. 
Körkortsutbildningen och grundutbildningen för 
yrkesförarkompetens får ske parallellt, men eleven ska 
uppfylla kursplanemålen i övningskörning innan 
avancerad träning i rationell körning tar vid. 
3. För att säkerställa att deltagaren har rätt kunskapsnivå 
för att körträna får läraren i yrkesförarkompetens göra en 
bedömning utifrån förarens framförande av fordon. 
4. Det är Transportstyrelsens uppfattning att för 
deltagarens skull ska körkortstillstånd för högre behörighet 
meddelats innan utbildningen påbörjas. Ett skäl till detta är 
att säkerställa att deltagaren uppfyller de medicinska 
kraven innan någon utbildning påbörjas som senare inte 
kan slutföras. 
5. Transportstyrelsen delar inte STR:s tolkning att 
körkortslagen reglerar att YKB-utbildningen måste 
påbörjas innan körkortstagaren kan ha nått upp till målen i 
kursplanerna för körkortsbehörigheten. Körkortslagen 
utgör inget hinder för Transportstyrelsen att närmare 
reglera att eleven ska uppfylla kursplanemålen i körning 
innan körträningen påbörjas. Omrem
iss
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Sveriges Åkeriföretag 
 
 
 

5. STR vill även göra utredaren uppmärksam på 
körkortslagens ålders- och utbildningskrav för personer 
som ännu ej fyllt 21 år för godstransporter och 24 år för 
persontransporter. Om dessa personer ska ta körkort för 
tyngre behörigheter krävs att den sökande först har 
genomfört en 280 timmar lång grundutbildning för YKB 
(KKL 3 kap 1a§). Det är också i körkortslagen det framgår 
att man får lov att körträna inom ramen för sin YKB-
utbildning tidigare än de generella ålderskraven för 
övningskörning till de tunga behörigheterna (KKL 4 kap 
2a§). Körkortslagen reglerar således att YKB-utbildningen 
måste påbörjas innan körkortstagaren kan ha nått upp till 
målen i kursplanerna för körkortsbehörigheten. Således 
anser STR att Transportstyrelsen saknar möjlighet att 
ändra i enlighet med det förslag som återfinns i remissen, 
eftersom det torde krävas en lagförändring i körkortslagen 
först.  
6. STR frågar i sammanhanget var ansvaret ligger om det 
sker en olycka under övning?! STR anser, om tolkningen 
stämmer att det föreligger risk för att enskilda individer 
kan drabbas. 
 
 
Sveriges Åkeriföretag anser att utbildningen bör vara 
anpassad för eleven på ett sådant sätt att denne kan 
tillgodose sig sin utbildning så att det blir både 
kostnadseffektivt samt att hög kvalitet bibehålls. Det är 
viktigt att utbildningsanordnaren kan planera timmar i 

6. Av 2 kap. 5 § YKF följer att den som har uppsikt över 
körträningen anses som förare såvida eleven inte har ett 
körkort med körkortsbehörighet för fordonet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportstyrelsen delar SÅ:s uppfattning och paragrafen 
har justerats.  
 
 
 

Omrem
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Transportföretagen 
 
 
 
 
 
Yrkesakademin 

kombination med körkort och yrkeskompetensutbildning 
samtidigt.  
 
Utbildningen behöver snarare anpassas efter elevens 
förutsättningar. En del teoretiska mål är identiska inom 
körkortsutbildningen respektive YKB-utbildningen. Av den 
anledningen kommer den här regleringen att fördyra 
utbildningen och göra det svårare att effektivisera utan att 
göra avkall på kvalitén på utbildningen. 
 
Enligt konsekvensanalysen är ändringen till för att 
förtydliga kraven på körträningen gällande YKB 
undervisning. Däremot finns det ingenting i förslaget på 
paragrafen som antyder att det enbart gäller körträning. 
Om det är meningen att ändringen ska innebära detta bör 
detta förtydligas.  
    

 
 
 
Transportstyrelsen delar Transportföretagens uppfattning 
och paragrafen har justerats.  
 
 
 
 
Transportstyrelsen delar Yrkesakademins uppfattning och 
paragrafen har justerats. Paragrafen riktar sig enbart till 
tillståndspliktig utbildning då den är placerad i 2 kap. 
TSFS 2020:29. Utbildning vid gymnasieskola och 
kommunal vuxenutbildning är reglerad på ett annat sätt (4 
kap. TSFS 2020:29 och bestämmelserna inom 
skolområdet).  
 

Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 
 
 
 
 
 
 

2 kap. 28 § 1. STR anser att detta är en bra och motiverad ändring. 
2. Eftersom ordet ”mål” i punkt 6 inte förekommer i någon 
av författningarna som rör utbildning för 
yrkesförarkompetens kanske man i stället ska beskriva i 
föreskrifterna att det rör sig om målen i YKF 2 kap 1a-
1c§§.  
3. Det vi däremot är kritiska till är att om digital 
delkursrapportering införs, att kursintygen ändå kvarstår 
som krav. STR anser principiellt att intygshanteringen bör 
utgå. 

1. Noterat. 
2. Ordet mål används i TSFS 2020:29 på sådant sätt att 
det är 2 kap. 1 a – 1 c §§ YKF som avses. Det finns därför 
inte skäl att göra någon ändring.  
3. Kravet om intyg i 4 och 5 kap. YKF har inte ändrats 
varför någon ändring inte kan ske i föreskrifterna 
angående intyg. 
Intygen kommer inte att försvinna. Intyg kommer att 
behöva skrivas trots elektronisk delkursrapportering. Om Omrem
iss
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Sveriges Åkeriföretag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportföretagen 
 
 
 

 
 
 
Utbildningsanordnaren ska föra ett deltagarregister. På 
intygen som deltagaren tar del av framgår det redan 
reglerad information. I punkt 1 – 6 anges innehållet på 
intygen. Punkt 6 andra meningen förutsätter Sveriges 
Åkeriföretag att det endast gäller de 
utbildningsanordnarna som väljer att inte rapportera in 
digitalt enligt remissens förslag i §30 Punkt 6 sista 
meningen. Intyget om genomförd fortbildning från den 
som anordnat den sista del kursen ska innehålla uppgifter 
om intyg från samtliga utbildningsanordnare. Det här 
borde således endast gälla för utbildningsanordnare som 
väljer att inte rapportera digitalt enligt nya förslaget. 
Sveriges Åkeriföretag anser att det s.k. totalintyget inte 
längre är nödvändigt när Transportstyrelsen har fått den 
informationen som är nödvändig inregistrerad i sin portal. 
Transportstyrelsens egna portal bör kunna göra en 
samanställning till berörd person när denne genomfört sin 
sista kurs. … Utbildningsanordnarna bör slippa undgå 
detta ansvar med totalintyget och slutrapporteringen.  
 
Transportföretagen anser att förslaget behöver förtydligas 
att det gäller de utbildare som rapporterar in 
genomgången fortbildning à 35 timmar snarare än 
delkursrapportering enligt den mall som kommer att 
tillhandahållas av Transportstyrelsen. 
 

intygen tas bort kommer rapporteringsfusket öka. 
Transportstyrelsens tillsyn kommer även att försvåras. 
 
Omremitteringen rör ett nytt förslag som innebär att alla 
ska rapportera delkurser elektroniskt.  
Vad gäller intyg se punkt 3 ovan. 
Transportstyrelsen har för avsikt att utveckla e-tjänsten 
”Mina yrkestrafikuppgifter” i linje med SÅ:s önskemål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se punkt 3 ovan. Intygen kommer inte att försvinna. Intyg 
kommer att behöva skrivas trots elektronisk 
delkursrapportering. 
 
 

Omrem
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Yrkesakademin 

 
Varför behålla krav på intyg när delkurserna ska 
rapporteras / tillfälle?  
 

 
Se punkt 3 ovan.  
 

Transportarbetareförbundet 
 
 
 
 

2 kap. 29 §  Transport anser det önskvärt att inte ta bort nuvarande 
formulering ..."och de ska vara tillgängliga vid tillsyn"? 
Intygen bör kunna granskas vid tillsyn. 
 
 

Transportstyrelsen tar bort en dubbelreglering då kravet 
finns i 9 kap. 2 § YKL för tillståndspliktig verksamhet. 

Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 
 
 
 
 
 
Transport Utbildarnas Intresse 
Organisation 
 
Transportföretagen 

2 kap. 29 a § STR anser om detta skall införas bör det också 
säkerställas att YKB-läraren har rätt att få ut intyg eller 
dessa anteckningar när läraren så önskar (tex pga. 
avslutad anställning) för att kunna uppvisa detta för en 
annan arbetsgivare. 
 
 
 
Utbildningsanordnare ska kunna uppvisa kopior på intyg 
från sina lärares intyg minst fem år bakåt, se kommentar 
till 18 a §. 
 
Transportföretagen anser om detta skall införas bör det 
också säkerställas att läraren har rätt att få ut intyg eller 
dessa anteckningar när hen avslutar sin anställning för att 
kunna uppvisa detta för en annan arbetsgivare. 

Vi ser inte något behov av att reglera intyg som borde 
skötas av berörda parter. 
Transportstyrelsen beslutar att inte vidta någon åtgärd. 
 
 
 
 
 
Se ovan. 
 
 
Se ovan. Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Nobina 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges Åkeriföretag 
 

2 kap. 30 § Här ser vi rent praktiska svårigheter då det i exempelvis i 
vår egen organisation är en person som rapporterar till 
Transportstyrelsen och en annan som tar emot 
underlagen och/eller utbildar. Hur är tanken att i praktiken 
lösa ansvarsfrågan gällande på heder och samvete, 
måste det vara en och samma person som tar emot 
underlag/utbildar och registrerar elektroniskt? 
 
 
STR föreslår ny lydelse av 2 kap 30§ (se resonemang och 
motiv i kap 6, 2 - 3§):  
2 kap 30 § Rapportering enligt 5 kap. 6 § förordningen 
(2007:1470) om yrkesförarkompetens från 
utbildningsanordnare till Transportstyrelsen ska ske 
genom elektronisk överföring i ett system som har 
godkänts av myndigheten och i enlighet med de uppgifter 
och anvisningar som den har bestämts. Varje 
utbildningsanordnare ska rapportera delkurser digitalt i 
detta system. Transportstyrelsen kan bestämma att 
rapportering ska ske på̊ annat sätt. 
Varje utbildningsanordnare ska rapportera digitalt de 
förare som deltagit i utbildningen efter varje genomförd 
delkurs. Vid rapportering till Transportstyrelsen ska den 
som rapporterar försäkra på̊ heder och samvete att de 
uppgifter som lämnas är korrekta. 
 
Sveriges Åkeriföretag ställer sig positiv till digital 
rapportering. Under förutsättning att Transportstyrelsen 
låter skapa en importfunktion för kompletta listor med 

Det nya ansvaret är kopplat till 2 kap. 13 § första stycket 1 
TSFS 2020:29. Det är upp till utbildningsanordnaren att 
säkerställa att gällande författningar följs.  
Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. 
 
 
 
 
 
Den ändring STR begär omfattas redan av 2 kap. 30 § 
första meningen TSFS 2020:29. Nya 5 kap. 6 § YKF 
omfattar grundutbildning, fortbildning och delkurs. 
Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synpunkten beaktas i det pågående IT-projektet. 
 

Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
 
Transportarbetareförbundet 
 
 
 
Transportföretagen 

personnummer. Dessa listor måste vara enkla för 
utbildningsanordnarna att kopiera över informationen som 
transportstyrelsen önskar få in. 
 
Då införandet av digitala system hos samtliga utbildare 
kan dröja, bör en viss tids övergångsperiod tas med i 
beaktning. 
 
Transportföretagen ställer sig mycket positiv till att 
möjligheten till elektronisk delkursrapportering nu blir 
möjligt samt att man inför underskrift på heder och 
samvete och därmed högre grad av strafföreläggande. 
Dock vill Transportföretagen tillägga att systemet måste 
vara utformat på ett sådant sätt att inrapportering kan 
genomföras för flera kursdeltagare samtidigt dvs. inte 
inmatning per individ då detta skulle kräva avsevärda 
resurser hos tillståndshavaren. 

 
 
 
 
E-tjänsten kommer att erbjudas på sådant sätt att någon 
övergångsbestämmelse inte behövs.  
 
 
Synpunkten som rör utformning av systemet beaktas i det 
pågående IT-projektet. 
 

Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 

2 kap. 32 § Det vi funderar på är om det räcker för Transportstyrelsen 
vid inrapportering att enbart få deltagarnas födelsedatum 
(punkt 2). Vi tror att Transportstyrelsen behöver 
deltagarens personnummer eller samordningsnummer för 
att sedan kunna utfärda ett YKB-intyg. Se i övrigt 
kommentarer på kap 6, 2 - 3§. 

2 kap. 32 § TSFS 2020:29 är utformad i enlighet med 
innehållet i ett yrkeskompetensbevis (se 5 kap. 6 § YKF 
och bilaga 2 till TSFS 2020:29). Kopplingen till person- 
eller samordningsnummer görs i förhållande till vad som 
är reglerat i 2 kap. 30 § TSFS 2020:29. 
För att kunna rapportera behöver rapportören följa det 
som framgår av 2 kap. 30 § TSFS 2020:29. Det är denna 
bestämmelse som leder till att rapporteringen kopplas till 
person- eller samordningsnummer. Vilka uppgifter som 
ska lämnas om en utbildning framgår av 2 kap. 32 § TSFS 
2020:29. Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. 

Transport Utbildarnas Intresse 
Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
Transportarbetareförbundet 

4 kap. 2 § Rapportering ska ske på heder och samvete. Bra! Positivt 
att förtydliga. Kommer "Rapportör" fortfarande vara 
begränsad till ett högsta antal personer per utbildare? 
Eller kommer varje lärare att rapportera själva, när varje 
delkurs kommer att slutrapporteras? Hur ska ansvaret 
fördelas om det är felaktiga uppgifter från lärare som är 
svåra att kontrollera annat än på plats, som grund för 
felaktig rapportering? 
 
 
För gymnasieskolor som saknar eller inte använder egen 
examinator för YKB utan i stället har en registrerad YKB-
rapportör, föreslås att ge rapportören tillåtelse att förrätta 
egna YKB-prov av motsvarande grad för godkännande 
samt rapportera resultat direkt. Svårigheten för en 
gymnasieelev idag ligger i att efter tre års sammanlagda 
yrkeskompetensstudier a´ 280 h, varav 260 h teori, vid ett 
provtillfälle komma ihåg exakt vad som pluggades för ett, 
två eller kanske tre år sedan. Detta utgör en trolig orsak till 
att statistiken för gymnasieelever som klarar YKB-prov på 
första eller andra tillfället, ligger så lågt. Sannolikt 
beroende på denna utsträckta studietakt. YKB-prov borde 
i högre grad kunna förrättas direkt på gymnasieskolorna. 
Även delas upp i delexaminationer. 

4 kap. TSFS 2020:29 för gymnasieskola och kommunal 
vuxenutbildning är uppbyggt på något annat sätt jämfört 
med tillståndspliktig verksamhet. Det är via skolans 
uppgifter i samband med att rapportering tillåts som 
skolan framför antalet rapportörer. Ansvarig för att 
verksamheten bedrivs enligt gällande bestämmelser är 
gymnasieskolan respektive kommunala vuxenutbildningen 
som bedriver sådan verksamhet. 
 
 
Det finns för närvarande inga skäl för att sänka kraven för 
att förrätta teoretiska prov. Möjligheten finns att 
genomföra det Transportarbetarförbundet framför om 
YKB-rapportören uppfyller kraven för att bli förordnad 
förarprövare.  
Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. 
 

Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 

4 kap. 6 §  
 
 

STR anser att förslaget behöver förtydligas. STR anser att 
en elev som genomfört en grundutbildning och 
rapporterats in i systemet, men inte avlagt prov ska kunna 

Grundregeln är att skolelever endast ska gå en (1) 
grundutbildning vid gymnasieskolan. Paragrafen finns 
p.g.a. samhällsekonomiska skäl och är samrådd med 
Skolverket. 

Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
Transportarbetareförbundet 
 
Transportföretagen 

genomföra en ny kurs och rapporteras på nytt. Detsamma 
bör gälla om eleven har avlagt ett icke godkänt prov. 
 
Önskvärt med ett förtydligande eller att lägga till exempel. 
 
Transportföretagen anser att förslaget behöver förtydligas. 
Transportföretagen anser att en elev som genomfört en 
grundutbildning och rapporterats in i systemet men inte 
avlagt prov ska kunna genomföra en ny kurs och 
rapporteras på nytt. Detsamma bör gälla om eleven har 
avlagt ett icke godkänt prov. 

Transportstyrelsen beslutar att inte vidta någon åtgärd. 
 
 
Se ovan. 
 
Se ovan. 

Skolverket 
 
 
 
 
 
 
Transportarbetareförbundet 

4 kap. 8 § Skolverket föreslår att det i förslaget görs ett tillägg om att 
det är de ämnen som rör yrkesförarkompetens som berörs 
enligt följande: ”Förordnad förarprövare bör ha undervisat 
eleven under minst 40 % av utbildningstiden i de ämnen 
som rör yrkesförarkompetens.” 
 
 
40 % är en hög teoretisk undervisningsgrad, vilket kan 
försvåra uppgiften att hinna köra med alla elever för skolor 
med endast en examinator anställd. Bör justeras till 
maximalt 30 %. 

Ordet ämne har inte samma betydelse inom området 
skolan och området yrkesförarkompetens. Används ordet 
ämne i detta allmänna råd kommer betydelsen att vara de 
ämnen som redovisas i bilaga 1 TSFS 2020:29. Då vi får 
uppfattningen att det inte är det Skolverket vill, genomförs 
inte ändringen.  
 
Procentsatsen är inte ändrad och paragrafen är samrådd 
med Skolverket. 
Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. 
 

Fackförbundet Kommunal 
 
 
 
 

5 kap. 6 §  Kommunal har principiellt inget att invända emot 
förtydligandet av denna regel utan vill endast 
uppmärksamma att själva tiden för kunskapsprovet är 
knapp. … Dessutom behöver man ställa sig frågan om det 
finns ett behov att avlägga provet under stress. … Genom 
att inte formulera frågor på ett tydligt sätt försvårar detta 

Provtiden är inte en del av ändringsförslaget varför 
synpunkterna får beaktas framöver. Vad gäller 
språkbruket kommer synpunkten att framföras till 
Trafikverket. 
 Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges Åkeriföretag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportarbetareförbundet 
 
 

inte bara möjligheten att bli godkänd utan skapar ett 
onödigt stressmoment.  
 
När det gäller provlängden för YKB anser STR principiellt 
att den ska vara längre. STR anser att tid för 
kunskapsprov är alldeles för snäv. Det är inte läshastighet 
som skall testas. I sammanhanget kan påpekas att provet 
för yrkeskunnande för tillståndsinnehavare har betydligt 
längre provtid. Dessutom behöver kunskapskravens 
poängsättning utvärderas eftersom man använder bland 
annat begreppen känna till, kunna och tillämpa. Samtliga 
begrepp poängsätts på samma nivå, även om 
kunskapskraven är olika. 
 
 
Sveriges Åkeriföretag anser att provtiden om 50 minuter 
är orimligt liten. Eleven ska hinna med 60 frågor på 50 
minuter vilket gör att han/hon har knappt 50 
sekunder/fråga. Den tiden är alldeles för knapp och 
behöver förlängas. Elev som skriver prov för ADR grund 
har 30 frågor på samma tid, vilket ger 1 minut och 40 
sekunder/fråga. Rimlig tid för prov i yrkeskunnande är 
snarare 85 minuter. På grund av kort tid finns det troligen 
många som misslyckats för att tiden är knapp, det är inte 
bra. 
 
Språkbruket i frågorna upplevs onödigt krångligt, 
byråkratiskt, tillvridet formulerade. Bruket i texterna liknar 
akademisk nivå och försvårar för många att kunna urskilja 

 
 
 
Det är Trafikverket som arbetar fram frågor för proven i 
yrkesförarkompetens. Det är dock vår uppfattning att 
frågornas utformning beträffande längd och språk är 
detsamma som för frågorna som utformas för 
körkortsbehörigheterna. 
Direktiv 2022/2561/EG ger medlemsländerna en möjlighet 
att föreskriva om ett omfattande prov, som 
yrkeskunnandeproven, istället för föreskriven 
grundutbildningstid och prov. Sverige valde det senare. 
Synpunkten föranleder ingen ändring. 
 
 
Provtiden är inte en del av ändringsförslaget varför 
synpunkterna får beaktas framöver. 
 
 
 
 
 
 
 
Se ovan.  
 
 

Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportföretagen 
 
 
 
 
 
 
 

fakta. Det tillsammans med tidspressen resulterar i 
onödiga felsvar på egentligen ägda fakta- eller 
sakkunskaper, på grund av förrädiskt inbakade eller 
förledande ordval eller dolda syften. För språksvaga eller 
unga gymnasieelever utan fullt ut utvecklat sitt språkbruk, 
skapar YKB-provet en stress med stor risk för 
misstolkning. Efterlyses ett mer förenklat, lättförståeligt 
skriftspråk - och/eller en förlängd provtid på minst 60 
minuter. Kravet på läshastighet per fråga och 
svarsalternativ är för närvarande orimligt hög. Statistik 
finns att många elever inte hinner med alla frågor. 
 
Transportföretagen anser att tid för kunskapsprov att 
alldeles för snäv. Det är inte läshastighet som skall testas. 
Mot detta kan ställas att provet för yrkeskunnande för 
tillståndsinnehavare har betydligt längre provtid. 
Dessutom behöver kunskapskravens poängsättning 
utvärderas eftersom man använder bland annat 
begreppen känna till, kunna och tillämpa. Samtliga 
begrepp poängsätt på samma nivå även om 
kunskapskraven är olika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ovan.  
 
 
 
 
 
 

Fackförbundet Kommunal 
 
 
 
Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 

5 kap. 8 §  Det finns möjlighet att ansöka om förlängd provtid men 
detta måste anmälas i god tid innan provtillfället vilket 
skapar en onödig ”administration”.  
 
STR anser att det är för stora formaliakrav för att få 
möjlighet till förlängd provtid. Detta fördröjer möjlighet för 
den enskilda att få en provtid och därmed få tillträde till 

Vad gäller synpunkten att anmälan ska göras i god tid 
kommer Transportstyrelsen att framföra det till 
Trafikverket. 
 
Vad gäller det allmänna rådet till 5 kap. 7 § TSFS 2020:29 
har det inte funnits skäl att ändra det och synpunkterna 
leder inte heller till någon ändring. 

Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
 
 
Sveriges Åkeriföretag 
 
 
 
 
Transportarbetareförbundet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportföretagen 

arbetsmarknaden. STR anser principiellt att 
utbildningsanordnare skall kunna få mandat att bedöma 
detta behov och anmäla till förlängd provtid. 
 
För att underlätta administrativt arbete för Trafikverkets 
del skulle godkända utbildningsanordnare själva endast 
behöva anmäla om förlängd provtid. Den som är i behov 
av den förlängda tiden har en utbildningsanordnare redan 
noterat att det finns ett behov. Ett enklare arbetssätt skulle 
förenkla för eleven och utbildningsanordnaren. 
 
Förfarandet att ansöka om förlängd (eller muntlig) provtid 
tar idag lång tid. Både då eleven kan ha svårt att hitta en 
lämpad specialist som med rätt verktyg kan utföra ett test, 
ge ett utlåtande och därefter skriva ett ansökningsintyg. 
Ansökningstid som drar ut på tiden gör att eleven dröjer 
att kunna vara tillgänglig för arbetsmarknaden. 
Utbildningssamordnaren, skolläkare, speciallärare, 
skolledare eller någon av densamme lämpligt utsedd 
person, som känner eleven väl, borde själva kunna få 
underteckna dessa formulär när det bedöms uppenbara 
behov. 
 
Transportföretagen anser att krav på formalia för att få 
möjlighet till förlängd provtid är för krångligt. Detta 
fördröjer möjlighet för den enskilda att få en provtid och 
därmed få tillträde till arbetsmarknaden. 
Transportföretagen anser att utbildningsanordnaren skall 
kunna bedöma detta och anmäla in om förlängd provtid. 

 
 
 
 
Se ovan. 
 
 
 
 
 
Se ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ovan. Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

Trafikverket 5 kap. 20 § Förskriften, så som den är formulerad i förslaget, kan 
tolkas som att Trafikverket har ett ansvar att registrera 
uppgifterna i Transportstyrelsens system. Det ansvaret 
bör ligga på Transportstyrelsen. Trafikverket föreslår en 
omformulering och att föreskriften ändras till att 
Trafikverket ska rapportera verkets beslut om avstängning 
enligt 4 kap. 2 a § lagen (2007:1157) om 
yrkesförarkompetens (YKF) till Transportstyrelsen. 

Det är nu utrett att Trafikverket inte för in uppgifter i 
vägtrafikregistret utan enbart rapporterar in uppgifter. 
Paragrafen har justerats. 

 6 kap. 2 och 3 
§§ 

Generell förklaring Utifrån kommande förordningsändring och remissvaren 
har Transportstyrelsen kommit fram till att 6 kap. 2 och 3 
§§ TSFS 2020:29 ska ha en annan lydelse. Det nya 
förslaget kommer att omremitteras. 
Det nya förslaget innebär att alla ska rapportera delkurser 
elektroniskt. För att det ska fungera behöver alla följa det 
upplägg som Transportstyrelsen beslutar om. Delkurserna 
kommer att innehålla de ämnesområden som framgått i 
tidigare remiss. Transportstyrelsen kommer dock att 
förtydliga punktuppställningen så att det tydligt framgår 
vilka ämnesområden som ingår i respektive delkurs. 
Att delkurser ska rapporteras elektroniskt framgår av 2 
kap. 30 § TSFS 2020:29.  
Tillståndshavare som behöver ändra delkursernas 
innehåll behöver endast anmäla det. 
Intyg kommer inte att tas bort. Se kommentar vid 2 kap. 
28 § TSFS 2020:29. 
Någon övergångsbestämmelse ska inte behövas. En 
elektronisk rapportering införs juni 2023 och under de 
kommande åren kommer förare och utbildningsanordnare Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

att behöva hantera både pappersintyg och kontrollera om 
föraren kan rapporteras för slutförd fortbildning. 
 

Nobina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund 
 
 
 

6 kap. 2 §  1. En förare, som tidigare arbetat i ett annat företag med 
manuell hantering, börjar hos oss, ska vi då registrera de 
äldre delkursintygen elektroniskt? Alltså ett fall där det blir 
en blandning mellan manuell hantering och elektronisk 
registrering. 
2. Behöver vi arkivera intygen parallellt med att vi 
registrerat dem elektroniskt? Och i så fall hur ska 
arkiveringen hanteras?  
3. Kan vi som arbetsgivare se tidigare inregistrerade intyg 
hos Transportstyrelsen, på en för oss nyanställd förare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. STR anser principiellt att det vore bättre om 
delrapportering framgent sker på baserat på de 
ämnesområden som ingått i delkursen – dvs på ”2 
siffernivå”.  
2. STR anser vidare principiellt att all rapportering ska ske 
digitalt och att det på alla sätt ska underlättas för 

Se generell kommentar ovan. 
1. Nej, de äldre delkursintygen ska inte rapporteras 
elektroniskt. En övergångsperiod kommer att råda när 
både elektronisk rapportering och delkursintyg behöver 
kontrolleras av den sista utbildningsanordnaren. 
2. Ja, bestämmelserna om intyg ändras inte i 
förordningen. Kravet i 2 kap. 29 § TSFS 2020:29 ändras 
därför inte. 
3. Det är rapportören hos en utbildningsanordnare som 
kommer att kunna se redan elektroniskt inrapporterade 
delkurser. Under en övergångsperiod kommer rapportören 
att behöva se det som är elektroniskt inrapporterat och 
delkursintyg för att kunna rapportera en genomförd 
fortbildning. 
Förarna kommer att själva kunna se vilka delkurser som 
är elektroniskt rapporterade i Mina Yrkestrafikuppgifter 
framöver, när det är utvecklat. 
 
 
Se generell kommentar ovan. 
1. Transportstyrelsen vill förtydliga att elektronisk 
rapportering av en delkurs ska göras på delkursnivå, inte 
på områdesnivå, ämnesområdesnivå eller ämnesnivå. 
Den elektroniska rapporteringen kommer alltså att ske för 
varje respektive delkurs och inget mer. 

Omrem
iss
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tillståndsinnehavare att rapportera digitalt – dvs. att det 
administrativt ska gynna även tillståndsinnehavaren.  
3. Det bör därför finnas övergångsperiod vid införande av 
digitalrapportering. 
4. Då kan även krav på delkursintyg från 2 kap 28§ utgå.  
 
5. STR anser att det vore betydligt mer rationellt om 
möjlighet gav att rapportera in klassvis.  
6. STR anser att det är olyckligt att delkurserna för gods- 
respektive persontransporter blir olika. Det gör att det blir 
svårare att kombinera kurser där deltagare både hör till 
gods- och persontransporter. Vi är medvetna om att 
Transportstyrelsens förslag följer de nationella 
överenskommelserna som finns inom respektive 
transportslag, men det hade varit lättare för 
utbildningsanordnarna att anpassa kurstillfälle utifrån vilka 
förare som deltar på kurserna om alla delkurser varit lika 
för de båda transportslagen (alltså en förändring i DK4 
och DK5).  
7. I förslaget anger man att en fortbildning som delas upp i 
fem delkurser, där varje delkurs rapporteras elektroniskt 
till Transportstyrelsen, ska omfatta minst ett antal 
ämnesområden i varje delkurs. I skrivningen kan det 
tolkas som … Vi tror att det varit enklare att rapportören 
vid inrapportering efter genomförd delkurs hade kunnat 
fylla i vilka ämnesområden som ingått i utbildningen och 
att man beskrivit detta i 2 kap 32§ i stället.  
8. Det vi reagerar över är dock att utbildningsanordnaren 
ändå kommer bli tvungen att ta fram kursintyg, även om 

2 & 3. Se generell kommentar ovan. 
4. Se svar vid 2 kap. 28 §. 
5. Synpunkten beaktas i det pågående IT-projektet. 
6. Transportstyrelsen har valt att följa de befintliga 
branschöverenskommelserna för att det framgår av 3 kap. 
1 § YKF att syftet med fortbildningen är att ge föraren 
möjlighet att uppdatera de viktigaste kunskaperna för att 
utöva yrket samt att repetera och fördjupa förarens 
kunskaper i vissa ämnen. Vidare ska fortbildningen vara 
anpassad till den enskilda förarens utbildningsbehov och 
till den senaste utvecklingen inom relevant teknik och 
reglering. Vår bedömning är att branschöverens-
kommelserna har bäst förutsättningar att leda mot syfte 
och målet med fortbildningen. En lärare som har god 
kunskap och bred erfarenhet från t.ex. persontransporter 
är den som har bäst förutsättningar att leda 
undervisningen för bussförare. 
Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. 
7 - 9. Se generell kommentar ovan. 
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Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sveriges Åkeriföretag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportföretagen 
 
 
 
Yrkesakademin 

man rapporterar det digitalt till Transportstyrelsen. 
Eftersom Transportstyrelsen registerför registreringen 
torde det räcka att registrera delkursen hos dem, för att 
slippa administrera intyg.  
9. Vi skulle gärna se att det blir ett krav att rapportera 
varje delkurs digitalt, och inte som i nuvarande förslag, att 
det är frivilligt för utbildningsanordnaren.  
 
 
Det är viktigt att det finns övergångsregler för de 
utbildningsanordnarna som inte följer den s.k. 
branschstandarden idag. Utbildningsanordnaren borde 
inte behöva skriva om hela utbildningsplanen och invänta 
ett godkännande, utan stuva om så den eller de som vill 
följa standarden på enkelt sätt endast behöver skicka in 
om en justering i utbildningsplanen. Samtidigt är det också 
viktigt att klargöra ämnens områden inom varje delkurs för 
nya sökande tillstånd. 
 
Transportföretagen ställer sig bakom förslaget men det 
behöver säkerställas att den förare som hamnar mellan 
den elektroniska rapporteringen och den tidigare 
rapporteringen via intyg inte drabbas. 
 
1. Förslaget att införa delkursrapportering är efterlängtat. 
Det som är fördelen kring förslaget är att man ges en 
möjlighet att komma bort från hanteringen av intyg som 
idag används. De problem som intyg medför är 
hanteringen vid sista delkursen för utbildarna som idag 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se generell kommentar ovan. 
Transportstyrelsens uppfattning är att endast en anmälan 
krävs och att utbildningsverksamheten kan fortsätta. 
 
 
 
 
 
 
Se generell kommentar ovan. 
 
 
 
 
1. Se generell kommentar ovan. 
2. Se ovan. 
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Remissinstans Kapitel 
Paragraf 

Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

ska kontrollera att intygen från tidigare utbildningar är 
korrekta, samt för förarna som inte alltid har koll på var 
dessa befinner sig. En YKB rapportering ska även ske 
skyndsamt vilket försvåras när en förare inte har med sig 
eller har koll på sina intyg från föregående kurser. Trots 
dessa problem väljer man i förslaget att låta kraven kring 
intyg ligga kvar.  
2. Man ger även förslag på en fördelning på 
ämnesområden på de olika delkurserna. Förslaget följer 
de stora åkeriföretagens samt branschorganisationernas 
upplägg idag. Jag ser det som en nackdel då dagens 
regelverk möjliggör en mix av förare på en fortbildning i 
viss utsträckning  
 

Transport Utbildarnas Intresse 
Organisation 

6 kap 2-3 §§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Branschöverenskommelsen (BÖ) måste ändras i dialog 
med branschen inklusive TUIO så att delkurs 4 och 5 har 
lika ämnesområden i båda transportslagen. Vårt förslag är 
att BÖ för persontransport även ska gälla även för 
godstransporter (undantag delkurs 2) Delkurs 5 i 
godstransporter innehåller i dag, 3 viktiga obligatoriska 
ämnesområden. Det är svårt att på en dag (7 timmar) 
hinna med att undervisa och säkerställa alla nödvändiga 
kunskaper. Det blir en bättre undervisning i 
persontransporters nuvarande BÖ i delkurs 5. En annan 
viktigt synergieffekt är den, att om delkurs 4 och 5 är lika i 
båda transportslagen kan en utbildningsanordnare (med 
tillstånd på båda transportslagen) utbilda förare från båda 
transportslagen på samma delkurs. Detta innebär i sin tur 

1. Se ovan. 
2. Se generell kommentar ovan. 
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Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut 

 att utbudet av öppna YKB kurser ökar för framför allt 
persontransporter. 
2. Angående 5 kap. 6 § YKF. Viktigt att alla utbildnings-
anordnare ska rapportera alla delkurser elektroniskt (lika 
för alla inklusive förare).  

Transport Utbildarnas Intresse 
Organisation 

Bilaga 1 Ämnen 2.1.5 Förslag: Förenkla 1999:678. 2017:319. 
2022:469. Kommentar: Specificera de paragrafer som 
gäller förare i dessa. Det är så många paragrafer som 
enbart gäller företagen. För att få en bra och likvärdig 
utbildning i hela Sverige bör man begränsa texten till vad 
en förare skall veta. Företagen bör få tillgång om gällande 
regler genom sina arbetsgivarorganisationer (den 
informationen ligger inte på förarna). 

Transportstyrelsens uppfattning är att behoven är olika 
inom branschen varför en generell uppräkning krävs utan 
att specificera några särskilda paragrafer.  
Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget. 
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