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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens 

Utfärdad den 22 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:1157) om 

yrkesförarkompetens 

dels att 6 kap. 3 §, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 5 § och 11 kap. 3 §, och 

närmast före 4 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.  

4 kap. 

Avstängning från prov 

5 §    Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om avstängning 

under viss tid från prov enligt denna lag.  

6 kap. 

3 §2    En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens 

ska vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig: 

1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller

2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 6 och handling som

styrker förarens identitet. 

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna över-

lämnas för kontroll. 

11 kap. 

3 §    Den som utan tillstånd bedriver tillståndspliktig utbildning som avses 

i denna lag döms till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa döms till 

böter eller fängelse i högst sex månader.  

Den som bedriver utbildning som avses i denna lag med tillstånd eller 

med stöd av 8 kap. 3 §, men utan att följa lagen eller föreskrifter som har 

meddelats med stöd av lagen, döms till böter.  

Det ska inte dömas till ansvar enligt andra stycket om gärningen är belagd 

med straff i brottsbalken. 

1 Prop. 2021/22:190, bet. 2021/22:TU19, rskr. 2021/22:430. 
2 Senaste lydelse 2020:358. 
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1 §    Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol: 

1. beslut om avstängning som avses i 4 kap. 5 §,

2. beslut att inte bevilja tillstånd som avses i 8 kap. 2 §,

3. beslut enligt 10 kap. 1 § att återkalla tillstånd, och

4. beslut enligt 10 kap. 2 § att meddela varning.

Andra beslut av en förvaltningsmyndighet enligt denna lag får inte över-

klagas. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

13 kap. 

1 §3    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om 

1. vad som enligt 2 kap. 4 § 14 avses med att en gods- eller person-

transport är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten, 

2. grundläggande kompetens som rör

– innehållet i grundutbildningen enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,

– körträning enligt 4 kap. 3 §,

– utbildningens längd enligt 4 kap. 4 §,

– anordnande av prov enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,

– provs omfattning och utformning,

3. avstängning från prov enligt 4 kap. 5 §,

4. innehållet i fortbildningen och utbildningens längd enligt 5 kap. 1 §,

5. yrkeskompetensbevis och unionskod enligt 6 kap. 1 §,

6. godkännande av andra bevis om yrkeskompetens än de som anges i

6 kap. 1 och 2 §§ och som innehas av förare som inte är medborgare i en stat 

inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat 

inom EES, 

7. ansökan om och förutsättningar för tillstånd att bedriva utbildnings-

verksamhet enligt 8 kap. 2 §, 

8. förändringar i utbildningsverksamheten som ska anmälas till tillsyns-

myndigheten enligt 9 kap. 3 §, och 

9. tillsyn.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2. Beslut som avses i 4 kap. 5 § får inte grundas på omständigheter som

har inträffat före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

KHASHAYAR FARMANBAR 

Jonas Ragell 

(Infrastrukturdepartementet) 

3 Senaste lydelse 2020:258. 
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