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1 Tillämpningsområde 

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket med stöd av 

35 b § 5 mom. samt 6 a § 5 mom. och 26 a § 4 mom. i lagen om transportservice 

närmare föreskrifter om det förfarande som ska iakttas vid ansökan om och beviljande 

av godkännande av utbildningsanordnare som ordnar förarutbildning i taxitrafik som 

är inriktad på grupper med särskilda behov och som ger företagarutbildning i  
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och ordnar företagarprov för taxitrafiken, om villkoren för fastställande av utbildnings-

programmet samt om de villkor som behövs för tillsynen över utbildningsprogrammet 

angående de praktiska arrangemangen för undervisningen, undervisningslokalerna, 

undervisningsmaterialet och undervisningsredskapen.  

Genom denna föreskrift meddelar ämbetsverket med stöd av 36 a § 4 mom. i lagen 

om transportservice närmare föreskrifter om behörighetsvillkoren för den som ansva-

rar för utbildningen vid utbildningsorganisationen samt för den undervisningspersonal 

som används i utbildningen.  

2 Definitioner 

I denna föreskrift avses med 

1) distansundervisning undervisning som ges i webbmiljöer med hjälp av data- och 

kommunikationstekniska redskap där det finns en förbindelse i realtid mellan läraren 

och utbildningsdeltagaren,  

2) närundervisning undervisning där läraren och utbildningsdeltagaren fysiskt är när-

varande i samma lokal samtidigt, 

3) föreskriften om företagarutbildning i och företagarprov för taxitrafik Transport- och 

kommunikationsverkets föreskrift TRAFICOM/391032/03.04.03.00/2020, 

4) föreskriften om förarutbildning i taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda 

behov Transport- och kommunikationsverkets föreskrift TRAFI-

COM/390977/03.04.03.00/2020. 

3 Ansökan om godkännande som utbildningsorganisation 

Den som ansöker om godkännande som utbildningsorganisation för taxitrafik ska som 

bilaga till ansökan lämna in ett aktuellt handelsregisterutdrag eller föreningsregisterut-

drag eller en aktuell bolagsordning eller motsvarande bolagsavtal eller en annan sam-

manslutnings stadgar av vilket framgår det firmanamn och FO-nummer med vilka 

verksamheten kommer att bedrivas. Godkännandet beviljas firmaspecifikt. 

I ansökan ska inkluderas eller bifogas en skriftlig utredning om behörigheten hos den 

som ansvarar för utbildningen samt hos undervisningspersonalen.  

Till den del utbildningsorganisationen ansöker om godkännande som anordnare av fö-

rarutbildning i taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda behov ska man i an-

sökan tydligt specificera de lärare som utsetts till utbildningen. Den som ansvarar för 

utbildningen vid den utbildningsorganisation som ordnar förarutbildning som är inrik-

tad på grupper med särskilda behov eller en av lärarna som utsetts till utbildningen i 

fråga förutsätts ha ett års erfarenhet av att vara verksam som taxiförare på heltid 

som ska påvisas med en körtillståndshandling för taxiförare vilken varit giltig i minst 

ett år och en utredning där arbetserfarenheten inom branschen framgår. 

Av ansökan om anordnande av företagarutbildning i och företagarprov för taxitrafik 

ska det tydligt framgå vilka lärare som utsetts till utbildningen i fråga. 

För att anmäla ett utbildningsprogram som avses i 35 b § 2 mom. i lagen om trans-

portservice ska utbildningsprogrammet eller en hänvisning till ett utbildningsprogram 

som Transport- och kommunikationsverket godkänt bifogas till ansökan. Om faststäl-

lande av utbildningsprogrammet föreskrivs i kapitel 4 i föreskriften. 

4 Fastställande av utbildningsprogrammet 

Av utbildningsprogrammet ska framgå utbildningens 
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1) mål och genomförande, 

2) indelning i perioder, 

3) innehåll i perioderna, 

4) undervisningsmetoder och läromedel. 

Vid ansökan om fastställande av utbildningsprogrammet för förarutbildning som är in-

riktad på grupper med särskilda behov ska man i fråga om innehållet beakta det mini-

miinnehåll som närmare fastställs i föreskriften om förarutbildning i taxitrafik som är 

inriktad på grupper med särskilda behov. 

Vid ansökan om fastställande av utbildningsprogrammet för företagarutbildning i och 

företagarprov för taxitrafik ska man i fråga om innehållet beakta det minimiinnehåll 

som närmare fastställs i föreskriften om företagarutbildning i och företagarprov för 

taxitrafik. Utbildningsprogrammet för anordnande av företagarutbildning och företa-

garprov ska även innehålla en plan för hur provet ordnas. 

Vid ansökan om godkännande som utbildningsorganisation ska man ansöka om fast-

ställande av utbildningsprogrammet eller hänvisa till ett utbildningsprogram som fast-

ställts av Transport- och kommunikationsverket. Om sökanden ansöker om godkän-

nande både för anordnande av förarutbildning som är inriktad på grupper med sär-

skilda behov och för anordnande av företagarutbildning och företagarprov, ska ansö-

kan innehålla ett utbildningsprogram för båda utbildningarna. 

Utbildningsprogrammet kan genomföras på landets officiella språk oberoende av på 

vilket språk utbildningsprogrammet godkänts. 

5 Att ge undervisning 

5.1 Undervisning 

Undervisningen ska ske enligt ett utbildningsprogram som godkänts av Transport- och 

kommunikationsverket.  

Utbildningsorganisationen ska på ett tillförlitligt sätt fastställa identiteten hos dem som 

deltar i utbildningen. 

Den som ansvarar för utbildningen eller läraren kan inte få ett utbildningsintyg för de 

utbildningar de gett. 

En lektion varar i minst 45 minuter. Lektioner kan kombineras. 

5.2 Undervisningslokaler 

Utbildningen ska ordnas på en sådan plats och på ett sådant sätt att Transport- och 

kommunikationsverket har möjlighet att övervaka utbildningen. Ett fordon i rörelse 

betraktas inte som en undervisningslokal för teoriundervisning.  

5.3 Utbildningsmateriel och läromedel 

De fordon, övriga läromedel och undervisningsredskap som används i undervisningen 

ska vara lämpliga för undervisning enligt utbildningsprogrammet.  

Undervisningsredskapen och -materielen ska uppfylla de säkerhetskrav som ställs på 

dem. 

Till de delar som undervisningen arrangeras som distansundervisning ska följande vill-

kor följas: 
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1) undervisningen ska ordnas så att en övervakare från Transport- och kommunikat-

ionsverket har möjlighet att övervaka undervisningen, 

2) utbildningsorganisationen ska ha ett användargränssnitt för att följa undervis-

ningen genom vilket undervisningen kan övervakas i realtid, 

3) i undervisningen ska alltid ingå uppgifter genom vilka man säkerställer utbildnings-

deltagarens inlärning. I varje lektion ska inkluderas åtminstone en uppgift i vilken 

varje utbildningsdeltagare ska delta. Deltagarna ska få respons på uppgifterna 

omedelbart, antingen via systemet eller av läraren, 

4) läraren som ger distansundervisning ska ha tillräckliga tekniska kunskaper i att an-

vända systemet. Utbildningsdeltagaren ska alltid ha möjlighet att i realtid ställa 

frågor och diskutera med läraren antingen via chatt, ljud- eller videoförbindelse. 

6 Praktiska förutsättningar som gäller tillsynen över utbildningen 

Om utbildningsorganisationen drar in en utbildning som den anmält, ska detta ske in-

nan utbildningen avslutas. 

Om det blir ändringar i en anmäld utbildning ska ovan avsedda ändringar anmälas 

utan dröjsmål. 

Anmälningar som gäller utbildningen ska göras till Transport- och kommunikationsver-

kets tjänsteproducent. 

7 Undervisningspersonal 

7.1 Pedagogiska färdigheter 

Läraren och den som ansvarar för utbildningen har de pedagogiska färdigheter samt 

den förtrogenhet med inlärning och handledning som krävs i 36 a § 2 mom. i lagen 

om transportservice, om denne har varit verksam som lärare, utbildare eller handle-

dare och/eller har avlagt pedagogiska studier. 

7.2 Yrkeskunskap som undervisningsuppgiften kräver 

Läraren har de kunskaper och den yrkeskunskap som undervisningsuppgiften förutsät-

ter i enlighet med 36 a § 2 mom. i lagen om transportservice om denne kan påvisa sig 

ha kunskaper om ämnen i utbildningsinnehållet. 

Vad gäller företagarutbildningen i taxitrafik ska kunskaperna uppfylla kraven enligt in-

nehållet som förutsätts av denna utbildning om vilka det föreskrivs i föreskriften om 

företagarutbildning i och företagarprov för taxitrafik till den del läraren i fråga undervi-

sar i detta innehåll. 

Vad gäller förarutbildningen i taxitrafik som är inriktad på grupper med särskilda be-

hov ska kunskaperna uppfylla kraven enligt innehållet som förutsätts av denna utbild-

ning om vilka det föreskrivs i föreskriften om förarutbildning i taxitrafik som är inriktad 

på grupper med särskilda behov till den del läraren i fråga undervisar i detta innehåll. 

Den som ansvarar för utbildningen har de kunskaper och den yrkeskunskap som 

undervisningsuppgiften förutsätter i enlighet med paragrafen, om denne kan påvisa 

sig ha tillräcklig kännedom om ämnen i de utbildningar som utbildningsorganisationen 

tillhandahåller. 
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7.3 Förtrogenhet med regleringen 

Läraren och den som ansvarar för utbildningen ska genom en fritt formulerad skriftlig 

redogörelse påvisa förtrogenhet med de bestämmelser, föreskrifter och förfaranden 

som gäller taxibranschen som förutsätts i 36 a § 2 mom. i lagen om transportservice. 
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