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Innehåll:

1. Huvudman

2. Accountable Manager

3. Resurser, Corporate Commitment and Authority

4. AM’s delegering – TS EXEMPEL MALL

5. Frågor



1. En huvudman

- Varför är detta viktigt för er och oss?

David Ekblad -

Flygteknisk Inspektör



- En utbildningsorganisation ska vara en organisation eller del av 

en organisation som är registrerad som juridisk person, 

Del-147.A.10, förordning (EU) 1321/2014.

Det är denna juridiska person som är tillståndshavare (huvudman).



2. Accountable Manager - ansvar & skyldigheter

Enligt regelverket Del-147.A.105(a) ska organisationen utse en 

verksamhetsansvarig chef (Accountable Manager, AM).

- AM har organisationsansvaret och garanterar att alla utbildningsåtaganden kan 

finansieras och genomföras enligt den standard som krävs av denna del. (EU) No 

1321/2014.

Vilket summerat enligt ovan angivet regelverk innebär ansvar/skyldighet över:

 - Säkra finanser/resurser.  Ett fokusområde för 2018-2019
 - Alltid hålla och möjliggöra rätt nivå/standard på verksamheten.

 - Utse ansvarig ledningspersonal (NPH – Nominated Post Holders).

 - Tillse att ett fungerande kvalitetssystem finns.

 - Följa ställda regelverkskrav enligt aktuellt regelverk.

 - Uppfylla alla krav eller kriterier enligt “Corporate Commitment” I MTOE.



3. Vad innebär det att tillse att resurser 

för att bedriva utbildningen finns?

Förenklat: 

Det ska inte saknas några resurser; varken det så 

gäller finanser, personal, lokaler eller övriga 

nödvändigheter för att bedriva verksamheten 

till fullo enligt verksamhetstillståndet och dess 

relaterade regelverk.



• Kommer inom kort finnas 

tillgänglig på vår hemsida.

• Innehåller minimikraven på 

nödvändigt innehåll.

• Kan användas om man inte 

har/vill ta fram eget 

motsvarande dokument.

4. TS EXEMPEL MALL 

för AM’s delegering 

från Huvudman
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Transportstyrelsen    
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

transportstyrelsen.se Telefon  0771-503 503 

luftfart@transportstyrelsen.se Telefax  011-185 256 
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Förordnande/Delegation 

 

 

 

Förordnande/Delegation av Accountable Manager (AM) 
 

För att bedriva flygtekniskutbildning krävs att huvudmannen utser en verksamhetsansvarig chef, 
Accountable Manager (AM). Dennes uppdrag är att vara ansvarig för och säkerställa att alla 
utbildningsåtaganden kan finansieras samt att de genomförs i enlighet med regelverket, EASA Part-66/147 

 

Förordnande/Delegation gäller för organisationen 
Organisationsnamn Tillståndsnummer 

    

Uppgifter – kommunstyrelse/ bolagsstyrelse 
Namn Organisationsnummer 

    

Adress 

  

Postnummer Ort 

    

Telefonnummer E-postadress 

    

Uppgifter - utsedd Accountable Manager (AM)  
Namn på utsedd Accountable Manager Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

    

 

Underskrift kommunstyrelse/bolagsstyrelse 
Datum Namnförtydligande 

    

Underskrift 

 

Underskrift Accountable Manager (AM) 
Datum Namnförtydligande 

    

Underskrift 

 

 



Vidare 
frågor?

Maila:

Tack för 
visat 

intresse! 

Flygtekniker@
transportstyrelsen.se


