Utbildningsledare
1. Yrkestitel
Utbildningsledare
2. Beskrivning av ansökan etc.
Ansökan om godkännande som utbildningsledare. Den som vill arbeta som
utbildningsledare måste av Transportstyrelsen ha fått godkännande som
utbildningsledare. Ansökan om godkännande görs till Transportstyrelsen.
För att få godkännande som utbildningsledare ska den sökande ha fyllt 21 år, ha
körkort utfärdat inom EES med behörighet B och under sammanlagt minst tre av
de senaste tio åren ha haft ett körkort med sådan behörighet, och ha den
behörighet som utbildningen avser. Körkortet får under de senaste tre åren inte
ha varit återkallat eller ha varit förenat med villkor om alkolås.
Därutöver krävs det att sökanden har arbetat som godkänd trafiklärare i minst
två år och med hänsyn till sina kunskaper om trafiksäkerhet och sina personliga
förhållanden anses lämplig som utbildningsledare. Sökande ska ha genomgått en
högskolekurs till utbildningsledare enligt 4 kap. 3 § Vägverkets föreskrifter
(VVFS 2006:65) om trafikskolor.
Ansökan om godkännande som utbildningsledare görs till Transportstyrelsen på
ansökningsformulär via verksamt.se. För prövningen tas en prövningsavgift ut.
Till en ansökan om godkännande som utbildningsledare ska sökanden bifoga
handlingar som visar att sökanden har arbetat i trafikskola som godkänd
trafiklärare i minst två år och bestyrkt kopia av utbildningsintyg från godkänd
högskolekurs till utbildningsledare.
Om godkännande kan beviljas, beslutar Transportstyrelsen om godkännande
som utbildningsledare varefter godkännandet registreras i Transportstyrelsens
utbildarregister. Ett godkännande som utbildningsledare omfattar de
behörigheter som omfattas av sökandens trafiklärargodkännande.
3. Yrkesbeskrivning
En utbildningsledare är trafikskolans utbildningsansvarige, den som ska ansvara
för det utbildningsarbete som bedrivs i en trafikskola. I detta ansvar ingår det
bland annat att upprätta trafikskolans undervisningsplaner, följa undervisningen
och handleda trafikskolans trafiklärare i deras arbete. Utöver ansvaret för
trafikskolans utbildningsarbete bedriver även utbildningsledaren själv teoretisk
och praktisk undervisning i trafikskola. Ett godkännande som utbildningsledare
ger möjlighet för innehavaren att ta anställning och verka som utbildningsledare
vid en trafikskola som drivs med stöd av tillstånd av Transportstyrelsen.

4. Varianter av yrkesrollen
Godkännande som utbildningsledare kan begränsas till att avse utbildning för en
eller flera körkortbehörigheter. Ett godkännande som utbildningsledare omfattar
oftast samma behörigheter som hans eller hennes godkännande som trafiklärare
omfattar.
5. Olika ansökningsprocesser beroende på den sökandes ursprungsland
En sökande som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i en annan stat inom
EES eller i Schweiz, och som har behörighet att arbeta som utbildningsledare i
en sådan stat, kan efter en ansökan till Transportstyrelsen få sina
yrkeskvalifikationer erkända för att få godkännande som utbildningsledare i
Sverige.
För att en yrkeskvalifikation som utbildningsledare ska kunna erkännas krävs
det att sökanden har de kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer
som krävs av den staten för att få utöva yrket i dess territorium. Om yrket inte är
reglerat i den stat där yrkeskvalifikationen har förvärvats ska sökanden ha utövat
yrket i den staten på heltid i minst ett år, eller på deltid under motsvarande tid
under de senaste tio åren, och ha kompetensbevis eller bevis på formella
kvalifikationer. Yrkeserfarenhet krävs dock inte om beviset på formella
kvalifikationer avser en reglerad utbildning.
En anpassningstid eller lämplighetsprov kan komma att krävas om innehållet i
sökandens utbildning avviker i väsentlig mån från innehållet i den utbildning
som krävs i Sverige, eller om sökandens yrkesutövning inte omfattar samma
yrkesverksamhet som ingår i yrkesutövningen i Sverige och utbildningen
avviker i väsentlig mån från den utbildning som krävs i Sverige.
6. Handläggande av ansökan
Ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats inom EES
eller Schweiz för godkännande som utbildningsledare görs till
Transportstyrelsen.
Till en sådan ansökan ska bifogas:
 Uppgift om sökandens fullständiga namn och adress,
 Bestyrkt kopia av giltigt pass,
 Bestyrkt kopia av bevis på formella kvalifikationer eller kompetensbevis,
 Bestyrkt kopia av intyg om yrkeserfarenhet som utbildningsledare i
förekommande fall,
 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 i
under de tre senaste åren. Intyg får inte vara äldre än tre månader,
 Uppgifter från behörig körkortsmyndighet som visar hur länge sökanden har
innehaft körkortsbehörighet och dess giltighetstid och om
körkortsinnehavaren har haft några körkortsingripanden. Redovisning av
körkortsingripanden ska göras för de föregående tio åren eller
körkortsinnehavets längd, om den är kortare än tio år.

7. Bakgrundskontroll
I samband med handläggningen av en ansökan, inhämtar Transportstyrelsen
uppgifter från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister och från
kriminalregister i den stat sökanden har sin hemvist, via ECRIS.
8. Avgift
För ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer och godkännande som
utbildningsledare, tas en prövningsavgift ut om 3200 kronor.
9. Handläggningstid
Vid ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer för godkännande som
utbildningsledare ska Transportstyrelsen fatta beslut inom tre månader från det
att en fullständig ansökan inkommer och prövningsavgiften har betalats.
10. Förhandskrav
För att få godkännande som utbildningsledare ska den sökande ha fyllt 21 år, ha
körkort utfärdat inom EES med behörighet B och under sammanlagt minst tre av
de senaste tio åren ha haft ett körkort med sådan behörighet, och ha den
behörighet som utbildningen avser. Körkortet får under de senaste tre åren inte
ha varit återkallat eller ha varit förenat med villkor om alkolås.
Därutöver krävs det att sökanden har arbetat som godkänd trafiklärare i minst
två år och med hänsyn till sina kunskaper om trafiksäkerhet och sina personliga
förhållanden anses lämplig som utbildningsledare. Sökande ska ha genomgått en
högskolekurs till utbildningsledare enligt 4 kap. 3 § Vägverkets föreskrifter
(VVFS 2006:65) om trafikskolor.
11. Bilagor
Se under punkten 6 ovan.
12. Tillståndsperiod
Godkännande som utbildningsledare gäller tillsvidare.
13. Registrering
Den som får godkännande som utbildningsledare registreras i
Transportstyrelsens utbildarregister, där också uppgifter om tillståndshavare för
t.ex. trafikskola registreras. Tillståndshavare för trafikskola kan därigenom
själva registrera personalförändringar när det gäller utbildningsledare vid sina
trafikskolor. Registret är inte publikt och registrerade utbildningsledare kan ses
endast av tillståndshavaren.
14. Tillsyn över yrkesutförandet
Transportstyrelsen utövar tillsyn över trafikskola och godkända
utbildningsledare.
15. Läs mer-länk
www.transportstyrelsen.se

16. Blankettlänkar
www.verksamt.se
17. Kontaktuppgifter
E-postadress: vag.tff@transportstyrelsen.se
18. Tillfälligt tillhandahållande, förhandsanmälan, förhandskontroll
Vid tillfällig yrkesutövning ställs de krav som följer av lagen och förordningen
om erkännande av yrkeskvalifikationer. Yrkesutövaren ska vara lagligen
etablerad i en annan stat inom EES eller i Schweiz för att där utöva yrke som
utbildningsledare, och yrket är reglerat i denna stat. Om yrket inte är reglerat i
den stat där yrkesutövaren är lagligen etablerad, ska yrkesutövaren ha utövat
yrket som utbildningsledare i en stat inom EES eller Schweiz i minst ett år under
de senaste tio åren. Yrkeserfarenhet krävs dock inte om utbildningen för yrket är
reglerad i etableringsstaten.
Vid tillfällig yrkesutövning ska yrkesutövaren utöva yrket under
etableringsstatens yrkestitel eller om sådan inte finns, ange sitt bevis på formella
kvalifikationer.
Tillfälliga yrkesutövare får, på samma sätt som godkända utbildningsledare,
endast verka i trafikskola. Tillståndshavare ska kontrollera att kraven i 6 § lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer är uppfyllda.
Krav på förhandsanmälan och förhandskontroll tillämpas inte för
utbildningsledare.
19. Språkkunskaper
Det ställs inga formella krav på språkkunskaper i svenska.
20. Förhandskontroll
Tillämpas inte för utbildningsledare.
21. Överklagande av beslut
Beslut om avslag för en ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer eller
godkännande som utbildningsledare får överklagas av den sökande, liksom
sådana beslut i den del som det går den sökande emot. Överklagande ska göras
skriftligt där överklagandet ska ha inkommit till Transportstyrelsen inom tre
veckor från den dag sökanden fick del av beslutet. Klaganden ska ange vilket
beslut som överklagas och den ändring som begärs.
22. Synonymer till yrkestitel
Det finns inga synonymer till utbildningsledare.

