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 Befattning Transportstyrelsens kriterier Transportstyrelsens 
accepteringskrav 
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• God kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 

(MTOE) och övrigt i organisationen. 
• God kunskap om gällande regelverk Del 66/147 (förordning 

EU nr.1321/2014). 
• Förståelse för samband mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del- 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap (revisionshantering av dokument samt 

handbok). 
• Erfarenhet av ekonomistyrning. 
• Kunskap om kvalitetssystem. 

 
Ansökan ska innehålla: 
• Dokumentation som visar att 

Transportstyrelsens (TS) kriterier för 
befattningen är uppfyllda. 

• Form 12, Utkast på ny MTOE revision 
innehållande uppdaterad Corp. Com. och 
uppdaterat organisationsschema. 

• Kursintyg på utbildning Del 66/147 ej äldre 
än 3 år (alternativt godkänt prov hos TS). 

• Därutöver ska en befattningshavare bli 
godkänd på en intervju genomförd av TS. 
Vid intervjun kommer en bedömning göras 
om TS kriterier är uppfyllda. 

 

QM 

• God kunskap om gällande regelverk Del 66/147 (förordning 
EU nr.1321/2014). 

• God kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 
(MTOE). 

• Kvalitetsutbildning, innehållande: 
Kvalitetsbegrepp – grunder. 
Olika kvalitetsstandarder.  
Typer av internrevision system-, produkt-, processrevision. 
Revisionsteknik samt revisionsrapporter. 
Praktikfallsdiskussioner. 

• Praktisk erfarenhet av kvalitetsrevisioner. 
• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap (revisionshantering av dokument samt 

handbok). 

Ansökan ska innehålla: 
• Dokumentation som visar att 

Transportstyrelsens (TS) kriterier för 
befattningen är uppfyllda. 

• Utkast på ny MTOE revision med aktuell 
namnförändring och uppdaterat 
organisationsschema. 

• Signerad Form 4.  
• Kursintyg i Del 66/147 inte äldre än 3 år 

(alternativt godkänt prov hos TS). 
• Därutöver ska en befattningshavare bli 

godkänd på en intervju genomförd av TS. 
Vid intervjun kommer en bedömning göras 
om TS kriterier är uppfyllda. 
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 Befattning Transportstyrelsens kriterier Transportstyrelsens 

accepteringskrav 

TM 

 
• God kunskap om gällande regelverk Del 66/147 (förordning 

EU nr.1321/2014). 
• God kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 

(MTOE). 
• Pedagogisk utbildning eller erfarenhet av utbildning. 
• Inneha flygteknisk utbildning Part-66 AML/MM, eller 

motsvarande i tillämplig kategori/ underkategori. 
• Erfarenhet från civilt luftfartygsunderhåll line/base. 
• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap(revisionshantering av dokument samt 

handbok). 
 

Ansökan ska innehålla: 
• Dokumentation som visar att 

Transportstyrelsens (TS) kriterier för 
befattningen är uppfyllda. 

• Utkast på ny MTOE revision med aktuell 
namnförändring och uppdaterat 
organisationsschema. 

• Signerad Form 4.  
• Kursintyg i Del 66/147 inte äldre än 3 år 

(alternativt godkänt prov hos TS). 
• Därutöver ska en befattningshavare bli 

godkänd på en intervju genomförd av TS. 
Vid intervjun kommer en bedömning göras 
om TS kriterier är uppfyllda. 
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• God kunskap om gällande regelverk Del 66/147 (förordning 

EU nr.1321/2014). 
• God kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 

(MTOE). 
• Pedagogisk utbildning eller erfarenhet av utbildning. 
• Inneha flygteknisk utbildning Part-66 AML/MM, eller 

motsvarande i tillämplig kategori/ underkategori. 
• Erfarenhet från civilt luftfartygsunderhåll line/base. 
• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap(revisionshantering av dokument samt 

handbok). 

 
Ansökan ska innehålla: 
• Dokumentation som visar att 

Transportstyrelsens (TS) kriterier för 
befattningen är uppfyllda. 

• Utkast på ny MTOE revision med aktuell 
namnförändring och uppdaterat 
organisationsschema. 

• Signerad Form 4.  
• Kursintyg i Del 66/147 inte äldre än 3 år 

(alternativt godkänt prov hos TS). 
• Därutöver ska en befattningshavare bli 

godkänd på en intervju genomförd av TS. 
Vid intervjun kommer en bedömning göras 
om TS kriterier är uppfyllda. 
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Instruktör/ 
teori 

 
• Värdera instruktörens pedagogiska förmåga, vid behov ges 

kompletterande träning. 
• Inneha kunskap motsvarande minst den modul och nivå som 

auktorisation ges för. 
• Kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 

(MTOE). 
• Kunskap om aktuella regelverk Del-66/147(förordning EU 

nr.1321/2014). 
• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap(revisionshantering av dokument samt 

handbok). 
 

 
Godkänns av organisationen mot 
Transportstyrelsens (TS) kriterier samt 
organisationens egna krav enligt MTOE. 
Dokumentation som styrker TS kriterier för 
nominerad befattning granskas av TS vid 
TK/VK. 
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Instruktör/ 
praktik 

 
• Värdera instruktörens pedagogiska förmåga, vid behov ges 

kompletterande träning. 
• Inneha flygteknisk utbildning Part-66 AML/MM, eller 

motsvarande i tillämplig kategori/ underkategori . 
• Flerårig praktisk erfarenhet från luftfartygsunderhåll 
• Aktuell erfarenhet från civilt luftfartygsunderhåll line/base. 
• Kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 

(MTOE). 
• Kunskap om aktuella regelverk Del-66/147(förordning EU 

nr.1321/2014). 
• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap(revisionshantering av dokument samt 

handbok). 
 

 
Godkänns av organisationen mot 
Transportstyrelsens (TS) kriterier samt 
organisationens egna krav enligt MTOE. 
Dokumentation som styrker TS kriterier för 
nominerad befattning granskas av TS vid 
TK/VK. 

Examinator 
/teori 

 
• Generell flygteknisk kompetens. 
• Kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 

(MTOE). 
• Kunskap om aktuella regelverk Del-66/147(förordning EU 

nr.1321/2014). 
• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap(revisionshantering av dokument samt 

handbok). 
 
 
 
 
 

 
Godkänns av organisationen mot 
Transportstyrelsens (TS) kriterier samt 
organisationens egna krav enligt MTOE. 
Dokumentation som styrker TS kriterier för 
nominerad befattning granskas av TS vid 
TK/VK. 
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/Examinator 
praktik 

• Värdera examinatorns pedagogiska förmåga, vid behov ges 
kompletterande träning. 

• Inneha Flygteknisk utbildning Part-66 AML/MM, eller 
motsvarande i tillämplig kategori/ underkategori. 

• Flerårig praktisk erfarenhet från luftfartygsunderhåll. 
• Aktuell erfarenhet från civilt luftfartygsunderhåll line/base 
• Kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 

(MTOE). 
• Kunskap om aktuella regelverk Del-66/147(förordning EU 

nr.1321/2014). 
• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap(revisionshantering av dokument samt 

handbok). 
 

 
Godkänns av organisationen mot 
Transportstyrelsens (TS) kriterier samt 
organisationens egna krav enligt MTOE. 
Dokumentation som styrker TS kriterier för 
nominerad befattning granskas av TS vid 
TK/VK. 
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Instruktör/ 
teori 

 

• Värdera instruktörens pedagogiska förmåga, vid behov ges 
kompletterande träning. 

• Dokumenterad typrelaterad kompetens, minst i undervisande 
nivå.  

• Kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 
(MTOE). 

• Kunskap om aktuella regelverk Del-66/147(förordning EU 
nr.1321/2014). 

• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 
och Del 21/66/145/147/M. 

• Administrativ kunskap(revisionshantering av dokument samt 
handbok). 
 

 
Godkänns av organisationen mot 
Transportstyrelsens (TS) kriterier samt 
organisationens egna krav enligt MTOE. 
Dokumentation som styrker TS kriterier för 
nominerad befattning granskas av TS vid 
TK/VK. 
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Examinator/ 
teori 

 

 
• Inneha minst generell kunskap på typen. 
• Inneha minst en typkurs B1 eller B2 inom kategorin. 
• Kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 

(MTOE). 
• Kunskap om aktuella regelverk Del-66/147(förordning EU 

nr.1321/2014). 
• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap(revisionshantering av dokument samt 

handbok).  
 

 
Godkänns av organisationen mot 
Transportstyrelsens (TS)kriterier samt 
organisationens egna krav enligt MTOE. 
Dokumentation som styrker TS kriterier för 
nominerad befattning granskas av TS vid 
TK/VK. 

Praktik-
examinator 

& 
Praktik- 

instruktör 
 

 
• Värdera den pedagogiska förmågan och vid behov ges 

kompletterande träning. 
• Inneha flygteknisk utb. (Part-66AML/MM) och typutbildning 

med aktuell erfarenhet från underhåll på specifik typ 
• Kunskap om gällande procedurer i utbildningshandboken 

(MTOE). 
• Kunskap om aktuella regelverk Del-66/147(förordning EU 

nr.1321/2014). 
• Förståelse för sambandet mellan förordning EU nr. 2018/1139 

och Del 21/66/145/147/M. 
• Administrativ kunskap(revisionshantering av dokument samt 

handbok). 
 

 
Godkänns av organisationen mot 
Transportstyrelsens (TS) kriterier samt 
organisationens egna krav enligt MTOE. 
Dokumentation som styrker TS kriterier för 
nominerad befattning granskas av TS vid 
TK/VK. 

 


