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Transportstyrelsens föreskrifter 
om ändring i Vägverkets föreskrifter 
(VVFS 2006:65) om trafikskolor; 

beslutade den 29 januari 2018.  

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 12 § förordningen (1998:978) 

om trafikskolor i fråga om Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:65) om 

trafikskolor 

dels att 3 kap. 5 §, 4 kap. 7 och 8 §§ samt 7 kap. ska upphöra att gälla,  

dels att rubriken närmast före 3 kap. 5 § ska utgå,  

dels att 2 kap. 4 och 9 §§, 4 kap. 1–3 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ ska ha 

följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, och ett nytt kapitel, 

7 kap., av följande lydelse.  

2 kap.  

2 a § En undervisningsplan ska ange innehållet i utbildningen, hur utbild-

ningen ska bedrivas teoretiskt och praktiskt samt hur målen i Transport-

styrelsens kursplaner för respektive behörighet ska uppnås.  

Om utbildningsverksamheten ska omfatta utbildning för flera behörig-

heter ska en undervisningsplan upprättas för varje behörighet. 

4 §1 Följande ändringar ska snarast anmälas till Transportstyrelsen: 

1. Ändring av firmanamn. 

2. Ändring av rätten att teckna företagets firma.  

3. Ändring av lokalerna för teoriundervisning.  

4. Ändring av undervisningsplan.  

Registreringsbevis ska bifogas när anmälan gäller ändrat firmanamn eller 

ändrad firmatecknare enligt 1 och 2.  

9 §2 För varje elev som påbörjat sin utbildning vid en trafikskola ska ett 

utbildningskort föras. På utbildningskortet ska både teori- och körlektioner 

redovisas.  
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På utbildningskortet ska följande uppgifter antecknas: 

1. Elevens namn och personnummer.  

2. Den behörighet utbildningen avser.  

3. Datum för lektion och lektionens längd.  

4. Vilka avsnitt i undervisningsplanen som lektionen har omfattat.  

5. Om eleven uppnått den kunskaps- och färdighetsnivå som övningen 

syftar till.  

6. Lärarens signatur.  

4 kap.  

1 §3 Ansökan om godkännande som utbildningsledare ska ges in till 

Transportstyrelsen på en blankett som Transportstyrelsen har fastställt.  

Till ansökan ska följande bifogas: 

1. Handlingar som visar att sökanden har arbetat som godkänd trafik-

lärare i minst två år.  

2. En bestyrkt kopia av betyg från godkänd utbildning till utbildnings-

ledare. 

2 §4 För att godkännande även ska omfatta utbildning på motorcykel, tung 

lastbil eller buss krävs att sökanden  

1. har godkännande som trafiklärare som inte är begränsat enligt 5 kap. 

4 §, eller 

2. har genomgått särskild utbildning i enlighet med 6 kap. 

3 §5 Utbildning till utbildningsledare vid trafikskola ska bestå av hög-

skolekurs om minst 30 högskolepoäng, där följande ämnen ska ingå:  

1. Psykologi/trafikpsykologi.  

2. Pedagogik.  

3. Arbets- och personalledning.  

4. Forskningsmetodik och utvecklingsarbete.  

5. Medie- och läromedelskunskap.  

6. Samhälls- och trafikutveckling.  

7. Författningskunskap.  

8. Myndighets- och mediekontakter. 

Allmänna råd 

Den närmare uppläggningen av utbildningens innehåll bör ske i 

samråd med Transportstyrelsen.  

5 kap.  

1 §6 Ansökan om godkännande som trafiklärare ska ges in till Transport-

styrelsen på en blankett som Transportstyrelsen har fastställt.  
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Till ansökan ska det bifogas ett examensbevis från utbildning till trafik-

lärare inom yrkeshögskolan eller bestyrkt dokumentation från annan utbild-

ning.  

2 §7 För att godkännandet även ska omfatta utbildning på motorcykel, tung 

lastbil eller buss krävs att sökanden har genomgått särskild utbildning i 

enlighet med 6 kap.  

7 kap. Tillsyn  

1 § Vid tillsyn av trafikskolor ska de personer Transportstyrelsen begär 

finnas tillgängliga. Transportstyrelsen ska ges tillträde till de lokaler och få 

del av de handlingar som begärs. Elevregister och utbildningskort för inne-

varande och föregående år ska kunna visas upp. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2018.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

INGRID CHERFILS 

 Liv Lennius Johansson 

 (Väg och järnväg) 
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