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Regeringen föreskriver i fråga om taxitrafikförordningen (2012:238)
dels att 2 kap. 2 § och 3 kap. 5, 9 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 a och 10 §§,
av följande lydelse.

2 kap.
2 §1 Trafikverket utformar och anordnar skriftliga prov i yrkeskunnande
enligt 2 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211).
Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt
försöker vilseleda vid prov enligt första stycket ska stängas av från
deltagande i sådana prov under ett eller två år från tidpunkten för försöket.
Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska det särskilt beaktas hur
allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett
otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande
omständigheter.
3 §2 Frågor om avstängning enligt 2 § prövas av Trafikverket.

3 kap.
5 § Körprov för taxiförarlegitimation ska avläggas inför den som
Transportstyrelsen har förordnat att förrätta förarprov enligt körkortslagen
(1998:488).
Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt
försöker vilseleda vid prov enligt första stycket ska stängas av från
deltagande i sådana prov under ett eller två år från tidpunkten för försöket.
Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska det särskilt beaktas hur
allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett
otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande
omständigheter.
5a§

Frågor om avstängning enligt 5 § prövas av Trafikverket.
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9 §3 Trafikverket utformar och anordnar skriftliga prov i yrkeskompetens
enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211).

1

Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt
försöker vilseleda vid prov enligt första stycket ska stängas av från
deltagande i sådana prov under ett eller två år från tidpunkten för försöket.
Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska det särskilt beaktas hur
allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett
otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande
omständigheter.
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10 §4 Frågor om avstängning enligt 9 § prövas av Trafikverket.
15 § Transportstyrelsen ska skicka underlag för ansökan om
1. utfärdande av taxiförarlegitimation till den som har beviljats taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211), och
2. förnyelse av taxiförarlegitimation till innehavaren.
En ansökan som avses i första stycket ska göras på en särskild blankett
(grundhandling) och vara egenhändigt undertecknad. Ett välliknande fotografi ska följa med ansökan.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en ansökan om
utfärdande och förnyelse av taxiförarlegitimation i stället ska ges in på
elektronisk väg.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
2. Beslut om avstängning enligt 2 kap. 2 §, 3 kap. 5 och 9 §§ i de nya
lydelserna får inte grundas på omständigheter som har inträffat före
ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
ANDREAS CARLSON
Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)
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