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Promemorian Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Bakgrund
Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom transportnäringen. I våra sju
förbund ingår drygt 9 200 medlemsföretag som tillsammans har cirka 205 000 anställda. Inom
sakområdet kompetensförsörjning har Transportföretagen uppdraget att företräda branschen i
utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra
samhällsorgan och att verka för ändamålsenlig utbildning och kompetensförsörjning.
Remissvar
Transportföretagen har givits möjlighet att komma in med synpunkter på promemorian Förlängd
giltighetstid för yrkeskompetensbevis (YKB).
Transportföretagen ställer sig positiv till att regeringen av riksdagen begär ett bemyndigande att
ändra i föreskrifter om förlängd giltighet för YKB samt möjliggöra distansutbildning för
fortbildningskurser till och med 31 december 2021.
Transportnäringen har sedan pandemin slog till i mars 2020 haft stora svårigheter med att bedriva
lagstadgade fortbildningskurser för yrkesförare. Problematiken kvarstår trots viss regellättnad
med distansutbildning under våren 2021 samt undantag och förlängd giltighetstid för YKB
genom Omnibus 1 och 2. Dock skall man beakta att endast 12% av tillståndshavarna bedriver
fortbildningskurser på distans vilket inte uppfyller efterfrågan eller behov av fortbildning.
Under 2021 beräknas 85 000 förares YKB löpa ut under perioden mars till december. Det
motsvarar hälften av alla yrkesförare i Sverige. Av dessa berörs ca 35 000 förare från 1 juli till 31
december.

4 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Förslag: Regeringen ska till utgången av 2021 ges möjlighet att meddela föreskrifter om förlängd
giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning ska inte få gälla längre än sex månader.
Regeringen ska föreskriva att ett yrkeskompetensbevis ska gälla i ytterligare sex månader från den
dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut, om denna dag infaller under perioden den 1 juli 2021–
31 december 2021. Detta ska inte gälla sådana yrkeskompetensbevis som avses i artikel 2.2 i
omnibusförordningen II.

Transportföretagen ställer sig positiv till förslaget att ett yrkeskompetensbevis skall gälla
ytterligare i sex månader från den dag det löper ut för perioden 1 juli -31 december.
Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund,
Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen, Sveriges Bussföretag, Sveriges Hamnar, Säkerhetsföretagen, Transportindustriförbundet
Transportföretagen TF AB Storgatan 19, Box 5384, 102 49 Stockholm Tel 08 762 71 00 E-post info@transportforetagen.se
Hemsida transportforetagen.se Organisationsnummer 556498-9373 Bankgironummer 5933-4367 Styrelsens säte Stockholm

3(3)
Dock anser Transportföretagen att ett förtydligande i förslagets 4 kap 8§ stycke 2 vore önskvärt
beträffande förare som idag berörs av Omnibus 1 och 2 och vilkas YKB går ut före 1 juli 2021, se
bild nedan. Enligt dagens förslag berörs inte dessa förare av ytterligare regellättnader vilket
kommer att påverka företag, förarna och samhällsviktiga transporter negativt under sommaren
och hösten.

Redan idag ser vi, att av de 7500 förare vars YKB gick ut i mars, så har endast 6500 förare
förnyat sitt YKB. Med en tredje våg samt en utbildningskapacitet där endast 12 % av
tillståndshavarna bedriver distansutbildning, visar på behovet av att även förare som lyder under
omnibus 2 vars omnibus-YKB går ut före 1 juli år behöver ytterligare förlängning med sex
månader utöver dagens befintliga regelverk.
Transportföretagen vill också belysa att samtliga stater kan lämna en motiverad begäran till
Europeiska kommissionen om tillstånd att tillämpa en förlängning av de perioder som anges i
artikel 2.7 vars orsak beror på åtgärder som vidtagits för att förebygga eller begränsa spridningen
av covid-19. Begäran skall lämnas till Kommissionen senast 31maj 2021.
Transportföretagen anser att det finns mycket goda skäl för regeringen och riksdagen att fatta
nödvändiga beslut för att skapa förutsättningar för att upprätthålla samhällsnödvändiga
transporttjänster genom att rikta den aktuella ansökan till kommissionen om förlängning av
giltighetsperioden för YKB under hösten och att denna omfattar samtliga yrkesförare, även de
förare vars förlängd giltighet via omnibus 2 har går ut före 1 juli men även efter 1 juli 2021.

5 Utökade möjligheter till distansutbildning
Förslag: Fortbildning för förnyelse av yrkeskompetensbevis ska under 2021 helt få bestå av lärande på
distans.

Transportföretagen ställer sig positiv till förslaget.
Transportföretagen hänvisar dessutom till tidigare hemställan från mars 2021 avseende införandet
av en permanent möjlighet till digital distansundervisning för fortbildningen förknippad med
YKB.
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