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Transportstyrelsens föreskrifter 
om erkännande av yrkeskvalifikationer; 

beslutade den 30 mars 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 12 § förordningen 

(1998:978) om trafikskolor, 8 kap. 3 a, 3 b och 6 §§ körkortsförordningen 

(1998:980), 13 § förordningen (2009:186) om utbildning till förare av 

mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, 8 kap. 16 § fordonsförordningen 

(2009:211), 8 kap. 2 och 3 §§ taxitrafikförordningen (2012:238) och 10 kap. 

1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om erkännande av yrkes-

kvalifikationer och tillfällig yrkesutövning som kompletterar bestämmel-

serna i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och 

förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.  

Tillfällig yrkesutövning i Sverige 

2 § Ackrediterade besiktningsorgan och tillståndshavare som vill anställa 

eller anlita en person som tillfälligt vill utöva något av de yrken som återges 

i punkt 12 i bilagan till förordningen (2016:157) om erkännande av yrkes-

kvalifikationer, ska kontrollera att kraven i 6 § lagen (2016:145) om erkän-

nande av yrkeskvalifikationer är uppfyllda för den personen. 

3 § Tillståndshavare för taxitrafik ska förse den förare som tillfälligt vill 

utöva sitt taxiyrke i Sverige med ett särskiljande nummer som ska registre-

ras i taxameterutrustningen när körpasset påbörjas. Dessa uppgifter ska 

sparas av tillståndshavaren i fem år. 

 
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 
om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2013/55/EU.  
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Ansökan vid etablering i Sverige 

4 § Den del av ansökan om tillträde till något av de yrken som återges i 

punkt 12 i bilagan till förordningen (2016:157) om erkännande av yrkes-

kvalifikationer och som gäller erkännande av yrkeskvalifikationer, ska inne-

hålla följande. 

1. Uppgift om sökandens fullständiga namn och adress. 

2. Bestyrkt kopia av giltigt pass. 

3. Bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetens-

bevis. 

4. Bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet i förekommande fall. 

5 § Utöver vad som framgår av 4 § ska en ansökan om tillträde till något 

av de yrken som återges i punkt 12 b–d i bilagan till förordningen 

(2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer innehålla följande. 

1. Intyg från behörig myndighet som visar att sökanden med hänsyn till 

sina personliga förhållanden kan anses lämplig för yrket. Intyg ska finnas 

från den eller de behöriga myndigheter i det eller de länder sökanden har 

vistats under de tre senaste åren. Intyg får inte vara äldre än tre månader. 

2. Uppgifter från behörig körkortsmyndighet som visar hur länge sökan-

den har innehaft körkortsbehörighet och dess giltighetstid och om körkorts-

innehavaren har haft några körkortsingripanden. Redovisning av körkorts-

ingripanden ska göras för de föregående tio åren eller körkortsinnehavets 

längd, om den är kortare än tio år. 

Kompensationsåtgärder 

6 § Vid prövning av en ansökan om tillträde till något av de yrken som 

återges i punkt 12 a–d i bilagan till förordningen (2016:157) om erkännande 

av yrkeskvalifikationer ska, om ett beslut om erkännande av yrkeskvalifika-

tioner är villkorat med anpassningsperiod, sökanden efter anpassnings-

periodens slut komplettera sin ansökan med ett intyg från den ansvarige 

behöriga yrkesutövaren. Intyget ska utvisa att sökanden har uppnått de krav 

som framgår av beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer.  

7 § Vid prövning av en ansökan om tillträde till något av de yrken som 

återges i punkt 12 a–d i bilagan till förordningen (2016:157) om erkännande 

av yrkeskvalifikationer ska, om ett beslut om erkännande av yrkeskvalifika-

tioner är villkorat med lämplighetsprov, sökanden komplettera sin ansökan 

med intyg från provförrättaren. Intyget ska utvisa att sökanden har uppnått 

de krav som framgår av beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer. 

8 § Lärare som anges i punkt 12 e–h i bilagan till förordningen (2016:157) 

om erkännande av yrkeskvalifikationer, ska anmälas i enlighet med respek-

tive sektorsreglering först när kompensationsåtgärden är genomförd och 

övriga krav för tillträde till yrket är uppfyllda. 
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Undantag 

9 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen. 

___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 15 april 2016. 

2. Genom författningen upphävs Vägverkets föreskrifter (VVFS 

2007:304) om erkännande av yrkeskvalifikationer för godkännande av 

trafiklärare och utbildningsledare.  

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

ZILLA JONSSON 

 Henrik Julin 

 (Väg- och järnvägsavdelningen) 
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