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beslutade den 20 juni 2006.
Vägverket föreskriver med stöd av 12 § förordningen om trafikskolor (1998:978) följande.

1 kap. Inledning
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om trafikskola, trafikskolechef, utbildningsledare, trafiklärare, särskild
utbildning för utbildare av förare för motorcykel, tung lastbil
eller buss samt tillsyn.

2 kap. Trafikskola
Ansökan om tillstånd att driva trafikskola
1 § Ansökan om tillstånd att driva trafikskola skall ges in till
Vägverket på en blankett som Vägverket har fastställt.
Uppgifter som styrker lämpligheten av den lokal eller de
lokaler som skall användas i teoriundervisningen skall lämnas
i ansökan.
Till ansökan skall bifogas
1. ett bevis om att sökanden inte är försatt i konkurs, om
sökanden är en fysisk person, eller
2. ett registreringsbevis från Bolagsverket, om sökanden är
en juridisk person.
Beviset får vara högst tre månader gammalt.
Påbörjande av verksamheten
2 § Innan verksamheten vid trafikskolan påbörjas skall
följande uppgifter lämnas till Vägverket.
1. Namn och personnummer på skolans trafikskolechef.
2. Namn och personnummer på den eller de utbildningsledare som skall vara ansvariga för utbildningsarbetet. Om det
skall vara flera ansvariga utbildningsledare skall uppgift lämnas om vilken eller vilka förarbehörigheter respektive person
skall ansvara för.
3. Datum för när verksamheten skall börja.
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4. En undervisningsplan som visar hur utbildningsmålen
skall uppnås.
Ansvarig utbildningsledare
3 § Om en trafikskola är verksam på flera orter skall det finnas minst en ansvarig utbildningsledare på varje ort. Om en
trafikskola bedriver verksamhet på flera adresser på en ort,
skall det finnas minst en ansvarig utbildningsledare för varje
adress.
Ändring av verksamheten
4 § Följande ändringar skall snarast anmälas till Vägverket.
1. Ändring av firmanamn.
2. Ändring av rätten att teckna företagets firma.
3. Ändring av lokalerna för teoriundervisning.
Registreringsbevis skall bifogas, när anmälan gäller ändrat
firmanamn eller ändrad firmatecknare enligt 1 och 2.
5 § Om en trafikskola ändrar företagsform, skall en ny ansökan om tillstånd att driva trafikskola enligt 1 § ges in.
6 § Tillståndshavare som avser att utöka verksamheten till
annan ort eller annan adress än vad som angivits i ansökan om
tillstånd skall anmäla detta till Vägverket.
För utökning av verksamheten gäller vad som sägs i 2 § 2
och 3.
Verksamhetens upphörande
7 § Om någon verksamhet inte har bedrivits under de senaste
tolv månaderna, om trafikskolan har upphört eller om den har
försatts i konkurs skall detta anmälas skriftligen till Vägverket.
8 § Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet.
Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på
konkursboet. Fortsatt verksamhet för ett dödsbos eller konkursbos räkning skall snarast anmälas till Vägverket. Tillståndet gäller under högst sex månader räknat från dödsfallet eller
konkursbeslutet, om inte Vägverket på grund av särskilda skäl
medger en längre giltighetstid.

2

VVFS 2006:65
Utbildningskort
9 § För varje elev som påbörjat sin utbildning vid en trafikskola skall ett utbildningskort föras. På utbildningskortet skall
både teori- och körlektioner redovisas.
På utbildningskortet skall följande uppgifter antecknas.
1. Elevens namn och personnummer,
2. den behörighet utbildningen avser,
3. datum för lektion och lektionens längd,
4. vilka avsnitt i undervisningsplanen som lektionen har
omfattat,
5. om eleven uppnått den kunskaps- och färdighetsnivå
som övningen syftar till,
6. lärarens signatur.
Utbildningskortet skall medföras vid övningskörning.
Efter körprovet skall utbildningskortet överlämnas till förarprövaren för anteckning om provresultatet.
10 § Utbildningskorten för innevarande och föregående
kalenderår skall vara tillgängliga vid tillsyn över trafikskolan.
11 § Om en elev avbryter utbildningen vid trafikskolan, skall
eleven på begäran få en kopia av utbildningskortet.
Elevregister
12 § Ett register över eleverna vid trafikskolan skall föras för
varje elev och innehålla följande uppgifter.
1. Elevens namn och personnummer,
2. datum för elevens anmälan till skolan,
3. den behörighet utbildningen avser,
4. datum för avlagt förarprov,
5. anteckning om provet har godkänts eller underkänts.
13 § Elevregistren för innevarande och föregående kalenderår skall vara tillgängliga vid tillsyn över trafikskolan.

3 kap. Trafikskolechef
Ansökan om godkännande som trafikskolechef
1 § Ansökan om godkännande som trafikskolechef skall ges
in till Vägverket på en blankett som Vägverket har fastställt.
Till ansökan skall bifogas ett bevis om att sökanden inte är
försatt i konkurs. Beviset får vara högst tre månader gammalt.
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Godkännandebevis
2 § Vägverket skall utfärda ett godkännandebevis för den
som godkänts som trafikskolechef.
Trafikskolechefens ansvar
3 § Trafikskolechefen skall ansvara för att
1. utbildningsledare och trafiklärare som verkar vid skolan
är godkända av Vägverket,
2. lokalerna som används för undervisningen är lämpliga,
3. Vägverkets föreskrifter om verksamheten vid trafikskolor följs,
4. personalen får tillgång till Vägverkets föreskrifter,
5. personalen får fortlöpande och dokumenterad utbildning
inom författnings- och trafiksäkerhetsområdet samt för den
eller de förarbehörigheter som personalen undervisar i,
6. register förs över eleverna vid trafikskolan.
4 § Trafikskolechefen skall också
1. tillse att de fordon som används för övningskörning är i
trafiksäkert skick och kontrollbesiktade,
2. tillse att de motorfordon med en totalvikt av högst 3,5
ton som används vid övningskörning är anmälda till Vägverket som övningskörningsfordon,
3. tillse att de personbilar som används vid övningskörning är godkända vid lämplighetsbesiktning,
4. anmäla personalförändringar, och namn på dem som gör
praktik vid trafikskolan i samband med trafiklärarutbildning,
till Vägverket snarast på en blankett som Vägverket har fastställt,
5. stå till förfogande vid tillsyn över trafikskolan.
Ersättare för trafikskolechef
5 § Om trafikskolechefen beräknas vara frånvarande mer än
fem veckor, skall en anmälan om detta göras till Vägverket.
Anmälan skall innehålla förslag till ersättare och uppgift om
den tid för vilken förordnande behövs.

4 kap. Utbildningsledare
Ansökan om godkännande som utbildningsledare
1 § Ansökan om godkännande som utbildningsledare skall
ges in till Vägverket på en blankett som Vägverket har fastställt.
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Till ansökan skall följande bifogas.
1. Handlingar som visar att sökanden har arbetat som godkänd trafiklärare i minst två år,
2. en bestyrkt kopia av betyg från godkänd utbildning till
utbildningsledare avslutad senast tre år före ansökan,
3. ett intyg från polismyndighet som visar att sökanden
med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som utbildningsledare (lämplighetsintyg som utbildningsledare). Intyget får vara högst tre månader gammalt.
2 § För att godkännandet även skall omfatta utbildning på
motorcykel, tung lastbil eller buss krävs att sökanden
1. har godkännande som trafiklärare som inte är begränsat
enligt 5 kap. 4 §, eller
2. har genomgått särskild utbildning i enlighet med 6 kap.
och, om utbildningen skall omfatta tung lastbil eller buss, har
yrkeskompetensbevis. Till ansökan skall i sådant fall bifogas
en bestyrkt kopia av intyg från godkänd särskild utbildning,
som avslutats inom ett år före ansökan.
Utbildning till utbildningsledare
3 § Utbildning till utbildningsledare vid trafikskola skall bestå av högskolekurs om minst 20 poäng, där följande ämnen
skall ingå.
1. Psykologi/trafikpsykologi,
2. pedagogik,
3. arbets- och personalledning,
4. forskningsmetodik och utvecklingsarbete,
5. medie- och läromedelskunskap,
6. samhälls- och trafikutveckling,
7. författningskunskap,
8. myndighets- och mediekontakter.
Allmänt råd
Den närmare uppläggningen av utbildningens innehåll bör
ske i samråd med Vägverket.
Godkännandebevis
4 § Vägverket skall utfärda ett godkännandebevis för den
som godkänts som utbildningsledare.
5 § Om sökanden inte har genomgått särskild utbildning som
anges i 6 kap., skall det framgå av beviset att godkännandet är
begränsat till att avse utbildning på andra fordon än motorcykel, tung lastbil eller buss.
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Utbildningsledarens ansvar
6 § Utbildningsledaren skall
1. följa utvecklingen inom författnings-, trafiksäkerhetsoch undervisningsområdet,
2. upprätta en undervisningsplan,
3. följa undervisningen och se till att författningar som berör undervisningen följs,
4. handleda trafiklärarna i deras arbete,
5. ansvara för att läromedlen är anpassade till den utbildning som bedrivs,
6. anvisa lämpliga övningsområden för undervisningens
olika avsnitt,
7. svara för att utbildningskort förs på föreskrivet sätt för
varje elev,
8. stå till förfogande vid tillsyn över trafikskolan.
Ersättare för utbildningsledare
7 § Om utbildningsledaren beräknas vara frånvarande mer än
två veckor, skall trafikskolechefen utse en ersättare och anmäla detta till Vägverket.
Om utbildningsledaren beräknas vara frånvarande mer än
fem veckor, skall en anmälan om detta göras till Vägverket.
Anmälan skall innehålla förslag till ersättare och uppgift om
den tid för vilken förordnande behövs.
8 § Förordnande som ersättare vid utbildningsledares frånvaro får beviljas den som är godkänd trafiklärare.

5 kap. Trafiklärare
Ansökan om godkännande som trafiklärare
1 § Ansökan om godkännande som trafiklärare skall ges in
till Vägverket på en blankett som Vägverket har fastställt.
Till ansökan skall följande bifogas.
1. En bestyrkt kopia av slutbetyg från påbyggnadsutbildning för trafiklärare inom kommunal vuxenutbildning enligt
Statens skolverks föreskrifter eller annan utbildning som har
bedömts likvärdig, avslutad senast ett år före ansökan,
2. ett intyg från polismyndighet som visar att sökanden
med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som trafiklärare (lämplighetsintyg som trafiklärare). Intyget får vara högst tre månader gammalt.
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2 § För att godkännandet även skall omfatta utbildning på
motorcykel, tung lastbil eller buss krävs att sökanden har genomgått särskild utbildning i enlighet med 6 kap. och, om
utbildningen skall omfatta tung lastbil eller buss, har yrkeskompetensbevis.
Till ansökan skall i sådant fall bifogas en bestyrkt kopia av
intyg från godkänd särskild utbildning, som avslutats inom ett
år före ansökan.
Godkännandebevis
3 § Vägverket skall utfärda ett godkännandebevis för den
som godkänts som trafiklärare.
4 § Om sökanden inte har genomgått särskild utbildning som
anges i 6 kap., skall det framgå av beviset att godkännandet är
begränsat till att avse utbildning på andra fordon än motorcykel, tung lastbil eller buss.
Trafiklärarens ansvar
5 § Trafikläraren skall
1. följa utvecklingen inom författnings-, trafiksäkerhetsoch undervisningsområdet,
2. hålla sig underrättad om de författningar som berör
undervisningen,
3. undervisa enligt den undervisningsplan som trafikskolan har upprättat,
4. föra utbildningskort,
5. stå till förfogande vid tillsyn över trafikskolan.

6 kap. Särskild utbildning för utbildare av förare
för motorcykel, tung lastbil eller buss
1 § För att ett godkännande som trafiklärare eller utbildningsledare även skall omfatta utbildning på motorcykel, tung
lastbil eller buss krävs att sökanden har genomgått en särskild
utbildning för utbildare av förare för motorcykel, tung lastbil
eller buss.
2 § Endast den som hos Vägverket med godkänt resultat har
genomfört ett praktiskt test av sin förmåga att framföra motorfordon får genomgå utbildningen. Testet skall ske med fordon
som motsvarar omfattningen av godkännandet som utbildningen skall leda till.
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3 § För att antas till det praktiska testet krävs att den sökande
1. har ett giltigt körkort med aktuell behörighet, och
2. kan styrka att han eller hon har varit verksam som trafiklärare vid trafikskola under minst ett år.
Vid godkänt test skall ett intyg utfärdas till sökanden.
4 § För att antas till särskild utbildning krävs att den sökande
har genomfört ett godkänt praktiskt test enligt 2 § inom ett år
före ansökan till utbildningen.
5 § Särskild utbildning för utbildare av förare för motorcykel
skall omfatta minst 40 timmar.
I utbildningen skall ingå
1. utbildningsmetodik för motorcykel,
2. fordonsteknik,
3. yrkesetik,
4. kommunikation och radioteknik vid övningskörning,
5. miljö och samband mellan körsätt och miljöpåverkan,
6. genomgång och tillämpning av Vägverkets föreskrifter
(VVFS 1996:167) om kursplaner, behörighet A och A1,
7. genomgång och tillämpning av undervisningsplan för
motorcykel.
6 § Särskild utbildning för utbildare av förare för tung lastbil
med släp- och påhängsvagn skall omfatta minst 100 timmar.
I utbildningen skall ingå
1. utbildningsmetodik för tung lastbil med släp- och
påhängsvagn,
2. regler om yrkestrafik,
3. fordonsteknik,
4. yrkesetik,
5. miljö och samband mellan körsätt och miljöpåverkan,
6. genomgång och tillämpning av Vägverkets föreskrifter
(VVFS 1996:170) om kursplaner, behörighet C och (VVFS
1996:171) om kursplaner, behörighet CE,
7. genomgång och tillämpning av undervisningsplaner för
tung lastbil med släp- och påhängsvagn.
7 § Särskild utbildning för utbildare av förare för buss skall
omfatta minst 100 timmar.
I utbildningen skall ingå
1. utbildningsmetodik för buss,
2. regler om yrkestrafik,
3. fordonsteknik,
4. yrkesetik,
5. miljö och samband mellan körsätt och miljöpåverkan,
8

VVFS 2006:65
6. genomgång och tillämpning av Vägverkets föreskrifter
(VVFS 1996:172) om kursplaner, behörighet D och (VVFS
1996:173) om kursplaner, behörighet DE,
7. genomgång och tillämpning av undervisningsplaner för
buss med släpvagn.
8 § För den som genomgår särskild utbildning för utbildare
av förare för tung lastbil och buss vid samma tillfälle skall utbildningen omfatta minst 100 timmar och innehålla det som
sägs i 6 och 7 §§.
För den som har genomgått särskild utbildning enligt 6 §,
och därefter vill genomgå särskild utbildning enligt 7 §, eller
omvänt, får genomgången utbildning tillgodoräknas. Utbildningsanordnaren ansvarar för att deltagaren utbildas i de delar
där komplettering krävs.
9 § Särskild utbildning enligt 5-8 §§ skall bedrivas enligt en
undervisningsplan som har godkänts av Vägverket. En undervisningsplan skall ges in till Vägverket för varje utbildningstillfälle och beskriva innehåll, upplägg och omfattning i tid.
Därutöver skall följande uppgifter lämnas.
1. Namn på utbildningsanordnare,
2. namn på lärare,
3. datum och plats.
10 § Utbildningsanordnaren skall utfärda ett intyg till den
som har genomgått utbildningen.

7 kap. Tillsyn
Syfte
1 § Tillsynen skall ge trafikskolan råd och stöd så att samhällets krav på god förarutbildning tillgodoses.
2 § Tillsynen skall också säkerställa att trafikskolechef, utbildningsledare och trafiklärare vid trafikskola fullgör sina föreskrivna åligganden, samt att förarutbildningen i övrigt bedrivs enligt gällande föreskrifter och enligt trafikskolans undervisningsplan.
Inriktning och omfattning
3 § Syftet skall i första hand uppnås genom samverkan mellan Vägverket och trafikskolan. Tillsynen skall ske genom förarprov, särskilt tillsynssamtal och besök.
Vid tillsyn genom samtal eller besök skall trafikskolechefen
och utbildningsledaren vid trafikskolan samt särskilt utbildad
tillsynspersonal från Vägverket deltaga.
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Tillsyn genom förarprov
4 § Tillsyn genom förarprov skall ske kontinuerligt och omfatta iakttagelser av
1. hur trafikskolans undervisningsplan följs,
2. hur och i vilken omfattning i kursplanen angivna utbildningsmål uppnås,
3. att utbildningskort förs på föreskrivet sätt.
Tillsyn i form av särskilt tillsynssamtal
5 § Tillsyn i form av särskilt tillsynssamtal skall ske minst en
gång vart tredje år och skall omfatta skolans undervisningsplaner, utbildningsresultat samt iakttagelser från provverksamheten.
6 § Om brister kommer fram vid tillsynen skall Vägverket
ålägga trafikskolechefen eller utbildningsledaren att inom viss
tid inkomma med ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet
skall det framgå hur bristerna skall avhjälpas och när det skall
vara genomfört.
Tillsyn i form av besök
7 § Tillsyn i form av besök skall genomföras då tillsyn enligt
5 och 6 §§ inte har gett åsyftat resultat.
8 § Tillsynsbesök får ske av annat skäl än som angivits ovan.
Dokumentation
9 § Tillsyn enligt 5-8 §§ skall fortlöpande dokumenteras.
10 § Dokumentationen av tillsynen skall upprättas i två original och skickas till berörd trafikskola. Trafikskolan skall
snarast skicka tillbaka ett underskrivet original till Vägverket.
Övrigt
11 § Trafikskolan skall i förväg underrättas om tidpunkten
för tillsynsbesök, om det inte finns särskilda skäl mot detta.
12 § Vid tillsyn får på trafikskolans begäran även företrädare
för branschorganisation närvara.

10

VVFS 2006:65

Allmänt råd
Tillsyn i form av särskilt tillsynssamtal eller besök kan
även ske på begäran av trafikskola eller branschorganisation.

8 kap. Undantag
1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Vägverket.
______________________
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2006.
2. Genom föreskrifterna upphävs
a) Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1992:16)
om körtest och särskild utbildning i vissa fall för blivande trafiklärare,
b) Vägverkets föreskrifter (VVFS 1997:184) om tillsyn
över trafikskola, och
c) Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:40) om trafikskolor.
3. Ett tillstånd att driva trafikskola enligt de äldre föreskrifterna gäller som tillstånd enligt de nya föreskrifterna.
4. Ett godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare
eller trafiklärare enligt de äldre föreskrifterna gäller som godkännande enligt de nya föreskrifterna.
5. Den som vid ikraftträdandet har påbörjat påbyggnadsutbildning för trafiklärare inom kommunal vuxenutbildning omfattas inte av kravet på särskild utbildning enligt 6 kap. 6 och
7 §§ för att godkännandet skall omfatta utbildning på tung
lastbil och buss.

INGEMAR SKOGÖ

Mari-Louise Lundgren
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