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Yrkesbevis för maskinförare utfärdas inte längre centralt
1977 träffade parterna inom anläggningsbranschen en överenskommelse om
krav på yrkesbevis för förare av vissa typer av anläggningsmaskiner. Året
efter träffade Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans Församlingsoch Pastoratsförbund å ena sidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet
å den andra sidan en i sak likalydande överenskommelse, ”Bestämmelser för
utbildning till maskinförare samt utfärdande av yrkesbevis till dessa”. Dessa
bestämmelser infördes som bilaga till ett supplement till det dåvarande
Yrkesutbildningsavtalet, YA 1978-79.
Yrkesutbildningsavtalet har sedermera avvecklats. I och med detta upphörde
också bestämmelserna för utbildning till maskinförare samt utfärdande av
yrkesbevis formellt att gälla. Trots detta har parterna fortsatt att efter begäran
från kommuner utfärda yrkesbevis för maskinförare.
Arbetsgivarparten och Svenska Kommunalarbetareförbundet är nu överens
om att inte längre centralt utfärda yrkesbevis för maskinförare.
Vi är också överens om att det förhållandet att en maskinförare innehar ett
yrkesbevis på intet sätt befriar arbetsgivaren från skyldigheten att förvissa
sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har
att iaktta för att undgå riskerna i arbetet, som enligt 3 § Arbetsmiljölagen
åvilar arbetsgivaren.
Ibland kan dock den kontroll som arbetsgivaren enligt ovan har att svara för
underlättas om arbetstagare som ska vara maskinförare innehar yrkesbevis
för just den aktuella maskintypen. Trots att det inte längre centralt kommer
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att utfärdas yrkesbevis för maskinförare finns det inget hinder för att lokalt
utfärda yrkesbevis för maskinförare.
Som vägledning för hur ett yrkesbevis kan utformas och vilka krav som kan
ställas då yrkesbevis utfärdas redovisas i bilaga 1 exempel på ett yrkesbevis
och i bilaga 2 de regler som parterna fastställde 1978-06-26.
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Sören Elmgren och
Lars Ericson.
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Bestämmelser för utbildning till maskinförare
samt utfärdande av yrkesbevis till dessa
A

Grundläggande regler

Förare av stationär kran, mobilkran, grävmaskin, bandtraktor, bandburen
lastmaskin, väghyvel och hjulburen lastmaskin skall inneha yrkesbevis.
För samtliga angivna maskiner utom stationär kran krävs utöver yrkesbevis
även körkort för maskinernas framförande på väg i enlighet med gällande
bestämmelser.

Utfärdande av yrkesbevis
Med iakttagande av ovanstående regler må yrkesnämnd, för uppgiften
kvalificerad arbetsledning samt yrkesombud/skyddsombud utfärda
yrkesbevis till den
a) som med godkännande genomgått maskinförarutbildning i
gymnasieskolan samt kan styrka därefter erhållen 1 års praktik som
maskinförare,
b) som med godkännande genomgått maskinteknisk grundkurs för byggoch skogsmaskiner och maskinförarkurs i arbetsmarknadsutbildning och kan
styrka minst två års branscherfarenhet inklusive kurstiden,
c) som genomgått ovan angiven grundkurs i arbetsmarknadsutbildning och
kan styrka minst 3 års fortvarigt biträdande vid förande, reparation och
underhåll av angivna maskiner,
d) som med godkännande genomgått arbetsmarknadsutbildningens
kranförarutbildning för stationära kranar och som kan styrka därefter
erhållen praktik som förare under 25 veckor,
e) som – utan tidigare teoretisk grundutbildning för maskinförare – redan
innehar förarbevis för en eller flera maskiner och som med godkännande
genomgått arbetsmarknadsutbildningens ovan angivna grundkurs och
maskinförarkurs för annan maskin samt
f) som – med tidigare teoretisk grundutbildning för maskinförare – redan
innehar förarbevis för en eller flera maskiner och som med godkännande
genomgått arbetsmarknadsutbildningens maskinförarkurs för annan maskin.

Protokollsanteckning
För förare med förarbevis eller yrkesbevis för stationär kran och som
önskar erhålla yrkesbevis för annan maskin tillämpas alltid punkt e).
För förare med förarbevis eller yrkesbevis på övriga maskiner och
som önskar erhålla yrkesbevis för stationär kran tillämpas alltid
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punkt d). För mobilkranförare med förarbevis eller yrkesbevis krävs
i motsvarande fall ej praktik.
Övergångsbestämmelse
Yrkesbevis utfärdas till alla, som tidigare innehar förarbevis. Utbyte skall ske
före den 1 januari 1979. Dessutom kan yrkesbevis utfärdas till verksamma
maskinförare, som kan styrka att de är fullt yrkeskunniga förare av en eller
flera av angivna maskiner.
Kommunala yrkesnämnden utfärdar yrkesbevis till de maskinförare som
omfattas av övergångsbestämmelsen.

2

