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Svar på remiss gällande förslag till ändring 
av Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2020:29) om 
yrkesförarkompetens 

Trafikverket ställer sig positiva till de förslagna ändringarna. 

Trafikverket vill framföra synpunkter angående förslaget att Trafikverkets 
beslut om avstängning ska föras in i vägtrafikregistret. Trafikverket vill även 
lyfta att föreskrifterna bör kompletteras med en bestämmelse om att 
provdeltagaren ska placera sina personliga tillhörigheter på anvisad plats 
samt förvara avstängd mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning 
bland personliga tillhörigheter under provet.

Beslut om avstängning 
Enligt förslaget ska Trafikverket i vägtrafikregistret föra in uppgifter om 
verkets beslut om avstängning enligt 4 kap. 2 a § lagen (2007:1157) om 
yrkesförarkompetens (YKF). Ändringen är en följd av ändringarna i YKF 
rörande avstängning vid kunskapsprov. Det framgår inte av förslaget eller av 
konsekvensutredningen hur Trafikverket ska föra in uppgifterna. 

Förarprov har efterfrågat att en avstängning också ska leda till ett hinder för 
prov för kunden. Därför är det positivt att uppgifterna finns registrerade i 
vägtrafikregistret. Förskriften, så som den är formulerad i förslaget, kan 
däremot tolkas som att Trafikverket har ett ansvar att registrera uppgifterna i 
Transportstyrelsens system. Det ansvaret bör ligga på Transportstyrelsen. 
Trafikverket föreslår en omformulering och att föreskriften ändras till att 
Trafikverket ska rapportera verkets beslut om avstängning enligt 4 kap. 2 a § 
lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens (YKF) till Transportstyrelsen.

Trafikverket vill lyfta behovet av samverkan med Transporstyrelsen i den här 
frågan. Det är också önskvärt att frågan samordnas hos Transportstyrelsen så 
att Trafikverket rapporterar in uppgifter om verkets beslut om avstängning 
även enligt övriga förordningar: körkortsförordningen (1998:980), 
yrkestrafikförordningen (2012:237) och taxitrafikförordningen (2012:238).
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Kompletterande bestämmelse om personliga 
tillhörigheter
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov (TSFS 
2012:41), om taxiförarlegitimation (TSFS 2021:119), om prov i yrkeskunnande 
för yrkesmässig trafik (TSFS 2021:117) och om prov i yrkeskunnande för 
taxitrafik (2021:118) innehåller föreskrifter om personliga tillhörigheter. Se 
till exempel 2 kap. 12 § i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
taxiförarlegitimation (TSFS 2021:119) som föreskriver att ”provdeltagaren ska 
placera sina personliga tillhörigheter på anvisad plats. Mobiltelefon och 
annan otillåten teknisk utrustning ska vara avstängd under provet och 
förvaras bland personliga tillhörigheter.” Enligt samma författning (7 kap. 1 § 
4 p) gäller att det är ett hinder för prov om provdeltagaren inte följer 2 kap. 12 
§. Trafikverket vill lyfta fram att Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens bör kompletteras med 
motsvarande bestämmelser. Detta för att öka Trafikverkets möjligheter att 
förhindra nyttjande av otillåtna hjälpmedel. Det skulle även skapa en enhetlig 
hantering vid de prov som Trafikverket Förarprov förrättar. 

Beslut i detta ärende har fattats av resultatenhetschef Kristina Hagberg, 
Förarprov. Föredragande har varit verksamhetsutvecklare Julia Andrén, 
Förarprov. Samråd har skett med verksamhetsutvecklare Mia Adolfsson, 
Förarprov. 

Kristina Hagberg
Resultatenhetschef
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Kontaktuppgifter
Julia Andrén
Verksamhetsutvecklare

julia.andren@trafikverket.se
Direkt: 010-123 80 55

Trafikverket
Adress: 781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
trafikverket.se

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 
till digital offentlig service.

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2022/116100, Motpartens ärendenummer TSF 2022-9, Dokumentdatum 2022-11-15, Dokumenttyp BREV. 
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