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ANSÖKAN OM KUNSKAPSPROV MED TOLK
Allmänt
Alla kunskapsprov hos Trafikverket genomförs med hjälp av dator.
Ljudstöd på svenska finns tillgängligt så att man kan lyssna på provet.
Vilket stöd behöver sökanden vid kunskapsprovet?
Den som inte kan läsa, tala och förstå det svenska språket får genomföra kunskapsprovet med tolk
under förutsättning att provet inte finns översatt till ett språk som den sökande kan läsa. Prov med
tolk kan enbart beviljas för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort.
Den som har svårigheter med att läsa, men kan tala och förstå det svenska språket kan istället ansöka
om förlängd provtid eller muntligt kunskapsprov. En ansökan om förlängd provtid eller muntligt
kunskapsprov görs på en annan blankett än denna.
Förlängd provtid innebär att ordinarie provtid utökas med 50 procent.
För behörighet B kan förlängd provtid beviljas även för de språk som provet finns översatt till.
Muntligt prov är anpassat för den som har mycket stora lässvårigheter. Ett muntligt prov innebär att
vi ställer frågor muntligt och att sökanden själv får berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild.
Om kunden inte är säker på att den förstått frågan finns möjlighet att fråga oss. Den som leder provet
bedömer om svaret är rätt eller fel. I vissa frågor får kunden välja mellan svarsalternativ som vi ger
muntligt. Sökanden läser inte någon text under ett muntligt prov.
Det finns trafikskolor som vet hur körkortsutbildningen kan anpassas för elever med lässvårigheter.
Kunskapsprovet på andra språk än svenska
Kunskapsprovet för behörighet B finns översatt till dessa 14 språk:
· albanska
· engelska
· somaliska
· arabiska
· finska
· sorani
· BKS (bosniska,
· franska
· spanska
kroatiska, serbokroatiska)
· persiska
· ryska

· thailändska
· turkiska
· tyska

OBS! Om ansökan gäller körkortsbehörighet B och något av ovanstående språk måste intygsgivaren
tydligt beskriva varför den sökande inte kan genomföra provet utan tolk.
Den som intygar att sökanden behöver tolk vid kunskapsprovet
Intyget bör skrivas av någon av följande:
· lärare som arbetar med elevstöd i skolan
· personal vid trafikskola
· rektor eller lärare vid SFI-skola
Beslut
Om ansökan beviljas, kommer den sökande få ett skriftligt beslut. Beslutets giltighetstid kommer att
tidsbegränsas. Om ansökan avslås, har den sökande rätt att överklaga beslutet. Information om hur
beslutet i så fall överklagas bifogas beslutet.
Du skickar ansökan till:
Trafikverket
Ärendemottagning
Provstöd
Box 810
781 28 Borlänge
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Ankomststämpel:

Ansökan skickas till:
Trafikverket
Ärendemottagningen
Provstöd
Box 810
78128 Borlänge

Ärendenummer vid komplettering:

ANSÖKAN OM KUNSKAPSPROV MED TOLK
Uppgifter om sökanden
Efternamn, alla förnamn (stryk under tilltalsnamnet)

Personnummer eller samordningsnummer

Postadress

Söker för behörighet

Postnummer

Ort

Språk

E-postadress

Mobiltelefon

Sökandens namnteckning och datum

Telefon dagtid

Uppgifter om intygsgivaren
Efternamn, förnamn

Befattning

E-post

Telefon dagtid

Ort

Mobiltelefon

Om sökanden studerar på SFI:
Skola

Kommentarer
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Sammanfattande bedömning från intygsgivaren:
Var vänlig och läs igenom informationen på sida 1 och 2 innan frågorna nedan besvaras.
Samtliga frågor ska besvaras.

1. Varför behöver sökanden tolk vid kunskapsprovet?

2. Har sökandens körkortsutbildning anpassats? I så fall på vilket sätt? På vilket språk har körkortsutbildningen genomförts?

3. Kan sökanden läsa något av de språk som provet finns översatt till? (se information på sida 1)

4. Talar och förstår sökanden svenska tillräckligt bra för att genomföra muntligt kunskapsprov på svenska? (se information sida 1)

5. Övriga upplysningar

Härmed intygas att sökanden har behov av att genomföra kunskapsprovet med tolk
Intygsgivarens namnteckning
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Datum

Skriv ut ansökan

