Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
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VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 1 § förordningen
(2007:1470) om yrkesförarkompetens att 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1, 5 och
6 §§, 5 kap. 1 § och 6 kap. 1 § styrelsens föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2010:36) om prov för yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse
samt beslutar följande allmänna råd.

2 kap.
1 § Provet enligt 2 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska avse de ämnen och mål som anges i bilagan till
förordningen.
2 § Provet är olika vid grundutbildning för förare som utför godstransporter med fordon som kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C eller
CE och vid grundutbildning för förare som utför persontransporter med
fordon som kräver förarbehörigheten D1, D1E, D eller DE.

3 kap.
1 §1 Rapportering till Transportstyrelsen i detta kapitel avser rapport från
1. utbildningsanordnare med tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet
för yrkesförarkompetens,
2. gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning utan förordnad förarprövare, där elev gått en nationell kurs enligt 8 kap. 3 § lagen (2007:1157)
om yrkesförarkompetens, eller
3. förordnad förarprövare vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, där elev gått en nationell kurs enligt 8 kap. 3 § lagen om
yrkesförarkompetens.

1

Senaste lydelse TSFS 2010:95.

1

TSFS 2012:146
5 §2 Rapport om genomgången grundutbildning för yrkesförarkompetens
vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning får lämnas endast om
1. elevens identitet är fastställd enligt 5 kap.,
2. eleven är behörig för och
a) antagen till studier på gymnasieskolan i nationell kurs enligt 8 kap. 3 §
lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, eller
b) antagen till studier på den kommunala vuxenutbildningen i nationell
kurs enligt 8 kap. 3 § lagen om yrkesförarkompetens,
3. eleven har slutfört de kurser enligt 6 kap. 3 § 8–11Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma
bestämmelser, som en genomgången utbildning avser, och
4. eleven har undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som
praktiska moment för yrkesförarkompetens för de transporter utbildningen
avsett.
6 § Rapport att en elev har genomgått en grundutbildning för godstransporter eller persontransporter för yrkesförarkompetens vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, får lämnas endast om eleven inte
har behörighet att utföra sådana transporter.

5 kap.
1 §3 Prov får endast avläggas om sökandens identitet har fastställts.
Sökanden ska visa upp en godtagbar identitetshandling som ska vara giltig
och styrker den sökandes identitet enligt 2 kap. 2–4 §§ Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma
bestämmelser.

6 kap.
1 §4 Följande omständigheter utgör hinder för prov.
1. Sökandens identitet kan inte fastställas.
2. Sökanden inställer sig inte på meddelad tid för prov.
3. Sökanden är behörig att utföra de transporter provet avser.
4. Rapport från utbildningsanordnaren enligt 3 kap. 2 § om genomgången
grundutbildning har inte inkommit till Transportstyrelsen.
5. Sökanden bör på grund av annan omständighet inte genomgå prov.
Allmänna råd
Exempel på annan omständighet är att sökanden förgriper sig med
våld eller hot om våld mot provförrättaren vid Trafikverket,
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använder otillåtna hjälpmedel eller uppträder bråkigt eller störande
vid provet så att det inte kan genomföras på föreskrivet sätt.
___________
Denna författning träder i kraft den 19 januari 2013.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Ted Montaigne
(Väg- och järnvägsavdelningen)

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975

3

