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Tillstånd att bedriva lokförarutbildning
Transportstyrelsens beslut
Transportstyrelsen bifaller Baneservice Skandinavia AB (org. nr. 556765-8827)
ansökan om tillstånd att bedriva utbildning i enlighet med 3 kap. 1 § lagen
(2011:725) om behörighet för lokförare.

Tillståndet innebär att Baneservice Skandinavia AB har rätt att bedriva
utbildning för förare vid växling i huvudspår avseende allmänna
yrkeskvalifikationer för förarbevis, språk, infrastruktur, rullande materiel och för
praktiska moment i samband med framförande av järnvägsfordon.
Tillståndet gäller som längst till och med den 29 maj 2018.
Redogörelse för ärendet
Baneservice Skandinavia AB inkom den 7 mars 2013 med ansökan om tillstånd
att bedriva utbildning enligt lagen om behörighet för lokförare. Bolaget vill
bedriva utbildning för förare vid växling i huvudspår avseende allmänna
yrkeskvalifikationer för förarbevis, språk, infrastruktur, rullande materiel och för
praktiska moment i samband med framförande av järnvägsfordon. Till ansökan
har bifogats handlingar som beskriver utbildningens omfattning och innehåll
samt hur bolaget säkerställer kvaliteten i utbildningen. Vidare har bolaget
bifogat handlingar som styrker yrkeskvalifikationer samt övriga förutsättningar
för att bedriva god utbildning. Bolaget intygar i ansökan att de kommer att vara
opartiska vid utförandet av uppgiften.
Skäl för beslutet
För att få tillstånd att bedriva utbildning ska, enligt 3 kap. 1 § lagen om
behörighet för lokförare, sökandens personliga och ekonomiska förhållanden
samt omständigheterna i övrigt vara sådana att sökanden bedöms ha
förutsättningar för att kunna bedriva god utbildning. Sökanden ska vidare ha
tillräckliga yrkeskvalifikationer och vara opartisk.
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Av 4 kap. 3 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:60) om
förarutbildning m.m. framgår att ansökan om tillstånd att bedriva förarutbildning
ska innehålla dokumentation och information som visar att sökanden uppfyller
kraven i lagen om behörighet för lokförare och i Transportstyrelsens föreskrifter.
I ansökan ska anges innehåll och omfattning av de utbildningar som ansökan
avser.
Av 4 kap. 3 § tredje stycket och 4 § framgår att för praktiska moment ska
sökanden styrka minst tre års yrkeserfarenhet som förare samt ha giltigt
förarbevis och giltigt kompletterande intyg avseende relevant område. Enligt 4
kap.7 § ska sökanden ha ett system för att säkerställa kvaliteten i utbildningen.
Transportstyrelsen bedömer utifrån ansökan och inkommet underlag att bolaget
uppfyller kraven för att beviljas tillstånd att bedriva utbildning inom de områden
som anges i ansökan. Granskningen har endast omfattat innehållet i bifogade
dokument som är relevant för ansökan som utbildningsanordnare.

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschef Susanne Sundström. I den
slutliga handläggningen av ärendet deltog handläggare och föredragande Lars
Pettersson.
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Susanne Sundström
Sektionschef, sektion regler

Upplysningar
Ett tillstånd är giltigt i högst 5 år. En tillståndshavare kan ansöka om förnyat
tillstånd enligt 4 kap. 11 § TSFS 2011:60.
Transportstyrelsen kan återkalla tillståndet på de grunder som anges i 5 kap. 5 §
lagen om behörighet för lokförare.
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