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Säker Trafik AB är av Transportstyrelsen godkänd utbildare för  
Fortbildning av Förarprövare (Dnr: TSTT 2017/301) 
 
Säker Trafik AB tar nu över Fortbildning av Förarprövare då  
Lefab Trafikläromedel beslutat att avveckla den kursen ur sitt kursutbud. 
 
Lärare för utbildningen är Mats Willén. 

➢ Mats har mer än tio år som lärare på gymnasieskolans transporttekniska gren. 
➢ Arbetat som trafiklärare och utbildningsledare på trafikskola. 
➢ Tio år som handläggare/utredare på MSB inom Transport av farligt gods. 
➢ Under senaste sju åren har han arbetat som handläggare/utredare vid 

Transportstyrelsen med ansvar inom områdena: vikter och dimensioner på 
tunga fordon, lastsäkring, vägtransportledare. 

 
Kommande utbildningstillfällen våren 2017 
   Anmälan senast: 
12–15 juni Västerås Scandic Västerås Pilgatan 33 12 Maj 
16–19 oktober Jönköping Scandic Elmia, Elmiavägen 8 15 september 
13–16 november Västerås Scandic Västerås, Pilgatan 33 13 oktober 
 
Tid:  Kl. 8.30-16.00 alla dagar 
Pris lilla paketet:  11 950: - inkl. Fika fm-Lunch-Fika em. 
Pris stora paketet: 16 600: - inkl. Frukost- fika-lunch-fika-middag-rum 
 
För bokning ring eller mejla:  
 

Margreth Holm 023-70 55 76 margreth.holm@ntf.se 
Annika Gustafsson 023-70 55 78 annika.gustafsson@ntf.se 
 
 
Transportstyrelsen har i föreskrift TSFS 2012:61 föreskrivit om  
förordnande att förrätta prov enlig nedan mm. 
 
Föreskrifterna omfattar förordnande enligt 3 kap. 10 § körkortsförordningen (1998:980) att som 
förarprövare förrätta förarprov vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning samt vid 
Försvarsmakten och Trafikverket. 
 
Av föreskriften framgår bl.a. följande regler om fortbildning m.m. 

➢ Förarprövaren ska genomgå regelbunden fortbildning under  
sammanlagt minst fyra dagar per tvåårsperiod. 

➢ Fortbildningen ska syfta till att bevara och uppdatera de nödvändiga kunskaperna och 
nödvändiga färdigheten som förarprövare. 

➢ Den ska också utveckla ny kompetens som blivit nödvändig för yrket och säkerställa att 
förarprövaren fortsätter att förrätta prov enligt rättvisa och enhetliga normer. 

➢ Minst två av de fyra dagarna ska innehålla regler om trafik,  
körkort och förarprov. 
 

Övrig tid ska innehålla fördjupning inom något eller några teman. 
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