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Information om
förändringar och planerade
åtgärder gällande
Taxiförarlegitimation
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Taxiförarlegitimation kunskapsprov
1 nov 2022

•

Två delprov istället för tre
‒ Delprov ”Kartläsning” försvinner.
‒ Två delprov införs
‒ delprov 1. Säkerhet och beteende (50 min, 70 frågor, varav 5 testfrågor)
‒ delprov 2. Lagstiftning (50 min, 50 frågor, varav 4 testfrågor)
‒ Nytt ämnesområde ”Navigering” blir del av delprov 1.
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Övergångsbestämmelser
Den som vid ikraftträdandet har genomfört både delprov 1 och delprov 2
med godkänt resultat enligt de gamla föreskrifterna får, så länge som båda
proven är giltiga, tillgodoräkna sig proven som godkänt resultat för delprov 1
enligt de nya föreskrifterna.
Den som vid ikraftträdandet har genomfört delprov 3 med godkänt resultat
enligt de gamla föreskrifterna får, så länge som provet är giltigt,
tillgodoräkna sig provet som godkänt delprov 2 enligt de nya föreskrifterna.
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Taxiförarlegitimation körprov
1 nov 2022
• Kunden kommer kunna välja att genomföra körprov med automatväxlad
bil
• Nytt krav vid genomförande: muntlig vägbeskrivning
‒ Provet ska innehålla körning till minst två resmål och inspektören ska ge en
muntlig vägbeskrivning till ett av resmålen. I samband med den muntliga
vägbeskrivningen får provdeltagaren göra anteckningar och ställa
kompletterande frågor, fram till att färden påbörjas.
‒ Viktigt: momentet går inte ut på att vi ska göra en språklig bedömning av
kunden
•

Utbildning för inspektörerna v. 44-45
‒ Begränsat antal körprov under dessa veckor
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Övriga förändringar taxiförarlegitimation
1 nov 2022

Taxiförarlegitimation
•

Förtydliganden gällande krav på fordon vid körprov
‒

Bilen ska vara utrustad med krockkudde på båda sidor fram samt ha en extra
invändig backspegel för främre passagerare.

•

Bestämmelser om förlängd provtid vid kunskapsprov. Vårt arbetssätt
förändras inte i praktiken.

•

I samtliga föreskrifter införs bestämmelser för att stävja fusk:
‒
‒

Kunder ska lämna försäkran om att inte fuska och använda otillåtna hjälpmedel
Personliga tillhörigheter ska lämnas på anvisad plats och teknisk utrustning ska
vara avstängd
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Yrkeskunnande taxitrafik prov.
För er som ska bli egen taxiföretagare
1 nov 2022
•

Nya namn på delproven
1.
2.
3.
4.

rättsregler
företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag
tekniska normer, driftsförhållanden och trafiksäkerhet
fördjupade kunskaper om 1–3.
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Kommande förändringar
taxiförarlegitimation 2023
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Utfärdande och förnyelse av
taxiförarlegitimation
• Transportstyrelsen kommer att få ett bemyndigande att besluta om
föreskrifter för utfärdande av taxiförarlegitimation
•

Utfärdande och förnyelse av taxiförarlegitimation
‒ Elektronisk ansökan genom fotografering i vår digitala fotoutrustning
‒ Även ansökan om förnyelse ska lämnas elektroniskt om sökanden använder
vår digitala fotoutrustning och ansökan inte har gjorts på en grundhandling
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Föreskriftsändringar 2022
•

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i
yrkeskunnande för yrkesmässig trafik
‒

•

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i
yrkeskunnande för taxitrafik
‒

•

21 februari och 1 juni 2022

1 november 2022

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
taxiförarlegitimation
‒

1 november 2022

