Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om tillfälligt undantag från krav på närvaro i
utbildningslokal vid introduktionsutbildning;

TSFS 2022:1

beslutade den 17 januari 2022.

VÄGTRAFIK

Utkom från trycket
den 21 januari 2022

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 a § körkortsförordningen (1998:980) samt beslutar följande allmänna råd.
1 § Med fjärrundervisning avses i dessa föreskrifter interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där
elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.
2 § Trots vad som sägs i 2 kap. 2 § 1 och 4 Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2010:127) om introduktionsutbildning för privat övningskörning,
behörighet B, får introduktionsutbildningen i sin helhet bedrivas som lärarledd fjärrundervisning.
Utöver de krav som gäller för introduktionsutbildningen enligt de föreskrifterna, får fjärrundervisning bedrivas under de förutsättningar som anges
i 3–6 §§.
3 § Innan fjärrundervisning får bedrivas ska tillståndshavaren anmäla till
Transportstyrelsen att sådan undervisning kommer att ske.
4 § Fjärrundervisning får endast bedrivas under förutsättning att
1. undervisningen sker med högst sexton deltagare per utbildningstillfälle, och
2. samtliga deltagare deltar via fjärrundervisning.
5 § Läraren och deltagarna ska vara samtidigt närvarande under utbildningen. Läraren ska kunna se och höra deltagarna under utbildningen och
lärare och deltagare ska kunna kommunicera med varandra.
6 § Den tekniska lösningen för fjärrundervisning ska vara lämplig för sitt
ändamål med hänsyn till 5 § och den kursplan som gäller för utbildningen
enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:127) om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B.
Allmänna råd
Det bör finnas rutiner för att kompensera utbildningstid som uteblivit
på grund av tekniska störningar. Läraren bör, innan utbildningen
påbörjas, säkerställa med varje deltagare att uppkopplingen och den
tekniska lösningen fungerar på ett bra sätt.
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1. Denna författning träder i kraft den 21 januari 2022.
2. Författningen upphör att gälla den 1 maj 2022.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM

Olof Stenlund
(Väg och järnväg)
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