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Vad roligt att du ska ta körkort. Nedan 
listar vi de olika steg som krävs för att 
tillgodogöra sig ett körkort samt skolans 
policy och villkor.

Det finns sex olika moment som är obligatoriska och 
avgörande för din väg till körkortet.

1. Körkortstillstånd
2. Utbildning (Övningskörning och Teori)
3. Risketta (Riskbeteende, alkohol och droger i trafiken)
4. Risktvåa (Halkbana)
5. Kunskapsprov
6. Uppkörning

ekman_broschyr.indd   3 2014-12-14   13:48:55



Körkortstillstånd
För att få övningsköra måste man ha ett giltigt körkortstillstånd som man får från 
Transportstyrelsen genom att skicka in en hälsodeklaration och ett syntest samt betalning för 
ansökan. Ansökningsblanketter för körkortstillstånd beställs på www.korkortsportalen.se 
(hälsodeklaration och syntest). Båda kan registreras digitalt (behörighet krävs för syntest) inklusive 
betalning för tillståndet. Vi på Ekmans har behörighet att utföra syntest och hjälper gärna till 
med hälsodeklarationen, i mån av tid. När betalning och båda handlingarna är Transportstyrelsen 
tillhanda, handläggs ärendet och ett beslut skickas till folkbokföringsadressen efter ca. 1- 2 veckor. 
Under högsäsong kan handläggningen för körkortstillstånd bli längre. Körkortstillståndet måste 
vara giltigt innan första körlektionen. 
http://www.transportstyrelsen.se/vag/korkort/

Utbildning
Det är nu det roliga börjar och målsättningen för utbildningen är att ge dig en grundläggande 
kunskap i bilkörning och fordonskännedom. Detta ger dig tillstånd att övningsköra själv under den 
tvååriga prövotiden efter godkänt kunskaps- och körprov på Trafikverket. http://www.trafikverket.
se/Privat/Korkortsprov/

Transportstyrelsen ställer höga krav på körkortsutbildningen för att få säkra och medvetna 
chaufförer på våra vägar. Med nollvision som målsättning, har man i samråd med STR (Sveriges 
Trafikskolors Riksförbund) www.str.se tagit fram en utbildningsplan som seriösa trafikskolor följer. 
Den består av två delar, en teoretisk del och en praktisk del. Man utvecklas snabbare och får en 
bättre förståelse för körningen genom att de två delarna fortlöper parallellt inför proven och man 
erhåller även en mer kostnadseffektiv utbildning. 

Teori
Den teoretiska delen ställer krav på eleven att tillgodogöra sig så mycket information som möjligt 
genom att läsa i böckerna samt öva i vårt webbaserade teoriprogram, som är identiskt med 
Transportstyrelsens program för kunskapsprov. Givetvis erbjuder vi en lärarledd teorikurs för att 
effektivisera utbildningen samt underlätta inlärningen, om det behövs. Här bör man boka in sig för 
den obligatoriska Riskettan, som är en 3,5 timmar lång kurs och handlar om alkohol och droger i 
trafiken.

Praktisk del
Den praktiska delen ställer högre krav på skolan och innebär att eleven måste genomföra 16 
moment med underliggande delar på ett säkert och medvetet sätt. Det är därför viktigt att man för 
en dialog med läraren om sina mål med utbildningen, så att vi i samråd kan planera din individuella 
utbildning på bästa sätt. Här ansvarar läraren för när eleven är redo för Risktvåan (Halkbana) och 
meddelar när det är dags att boka en tid för det.
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Riskutbildningar
Målet med riskutbildningarna är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänkande 
och minskat risktagande i trafiken (Nollvision) där Riskettan tillkommit ¼-2009. Kurserna är 
obligatoriska och giltiga i fem år. De ska vara genomförda och godkända innan kunskapsprov och 
körprov genomförs.

•	 Riskettan är en 3,5 timmar lång teoretisk kurs och handlar om alkohol och droger i trafiken.
•	 Risktvåan, också kallad halkbana, är en praktisk utbildning som omfattar hastighet, säkerhet 

och körning under särskilda förhållanden.

Kunskapsprov & Körprov
När båda riskutbildningarna är genomförda och läraren godkänt den praktiska delen och vi kan se 
genom dataproven att du ligger i rätt fas med teorin, är det dags att boka proven på Trafikverket. 
Båda proven bokas samtidigt och är en preliminär bokning till dess att bilskolan godkänner 
utbildningen, både teoretiskt och praktiskt. Om du inte är färdigutbildad en vecka innan första 
provtillfället, ombokas proven automatiskt. Kunskapsprovet genomförs först och därefter körprovet. 
När man står på mållinjen kan det bli nervöst och skulle man mot förmodan misslyckas på ett av 
proven är det godkända delprovet giltigt i två månader. Både kunskapsprov och körprov måste vara 
godkända inom giltighetstiden två månader annars blir du debiterad nya avgifter och båda proven 
måste göras om.

Kunskapsprov
Godkänd ID-handling måste medtas och man ska vara på plats 30 min innan utsatt tid, för 
fotografering och underskrift. Detta för att Trafikverket ska kunna förbereda tillverkning av 
körkortet. När det är dags går man in och har 50 minuter på sig att genomföra provet. Man svarar 
på 70 frågor och resultat beräknas på 65 frågor. Man måste minst ha 52 rätt för att vara godkänd.

Körprov
Innan körprovet träffas man på skolan och tillsammans med sin lärare kör man ut till 
uppkörningsplatsen, där man går upp på Trafikverkets kontor för identifiering med godkänd ID-
handling. Trafikinspektören redogör för vad provet handlar om, sen går man tillsammans ut till 
bilen för en säkerhetskontroll, för att sen köra ut i trafiken. När körprovet är genomfört åker man 
tillbaka till skolan tillsammans med läraren. När båda proven är genomförda och godkända av 
Trafikverket, skickas körkortet till dig och du är redo för fortsatt övningskörning själv i två år, den 
så kallade prövotiden.

Klart!
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Kvalitétspolicy: ”Att ha nöjda elever under hela utbildningstiden”
Kvalitetsarbete har stor betydelse i vår verksamhet och innebär att vi skall ha nöjda kunder såväl 
under utbildningen som efter avklarad kurs. För oss omfattar kvalitet även det interna arbetet inom 
trafikskolan, d.v.s. att vi arbetar administrativt på bästa möjliga sätt.

Miljöpolicy: ”Erbjuda eleverna en utbildning där de har förståelse för bilens påverkan på miljön.”

Ekmans bilskola skall:
•	 Påverka sina elever till att bli miljömedvetna bilister. De ska utföra Eco-Driving i praktiken men 

också skapa en djupare förståelse av bilens påverkan på miljön genom teoretisk undervisning.
•	 Ha ett aktivt miljötänkande.
•	 Arbeta med ständiga förbättringar så att företagets negativa miljöpåverkan minskar.
•	 Följa de lagar som finns angående miljö.
•	 Följa upp och utvärdera det dokumenterade miljöarbetet samt uppdatera kontinuerligt.
•	 Eftersöka miljömedvetna produkter av våra leverantörer.
•	 Källsortera våra sopor samt försöka öka återvinningen.

Nedan tar du del av de allmänna villkoren som gäller körning, bokning, kurser, betalning, avbokning 
samt återbetalningar.

Betalning:
Skolan tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar på plats i receptionen innan 
lektionen, antingen styckvis eller genom att köpa något av våra rabatterade paket. Rabatter kan ej 
dras i efterhand! Obetalda lektioner faktureras! Alla köp / betalningar enligt ordinarie prislista är 
giltiga i ett (1) år från inköpsdatum. Undantag förekommer gällande erbjudanden.

Anmälningsavgift tillkommer utöver lektions/paketkostnader.

Avbokning skall ske senast vardagen innan före klockan 12:00.
Avbokning skall ske personligen till kundtjänst eller lärare. Avbokningar på annat sätt godtas ej.

Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt för att du skall få debiterad lektion/
kurs tillgodo vid sen avbokning.

Kurser
För information om vad som ingår i olika paket och kurser samt priser och avbokningsregler 
hänvisar vi till information på vår hemsida www.ekmansbilskola.se

Kunskapsprov & Körprov – Bil
Vi ansvarar för att boka en tid för körkortsproven hos Trafikverket om du väljer att skriva/köra 
genom oss. Observera att den tid du tilldelas för kunskaps/körprov endast är preliminär fram 
till dess att du gör din utbildningskontroll. Är du inte godkänd på skolans dataprov/distansprov 
senast en vecka innan bokad kunskapsprovtid, flyttas tiden för provet fram, vilket innebär att även 
körprovet kan ändras då kunskaps- och körprov bokas som ett sammanhållet körkortsprov.
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Utandningsprov
Genomförs innan varje lektion. Om provet ger ett positivt svar (att du har spår av alkohol) ställs 
lektionen in för din del. Lektionen debiteras.

Återbetalning sker enligt STRs praxis: saldo -10 % i administrativ kostnad, under förutsättning att av- 
eller ombokning sker i enlighet med övriga villkor eller när utbildningen avslutas. Förbrukningsvaror 
återbetalas ej. Återbetalning sker avgiftsfritt via bank och kan ta upp till 14 dagar.

Betalserviceavgift tas ut vid fakturering, med enskilda undantag. Faktureringen sköts i samarbete med 
Pay Solution som har laga kraft att driva in våra betalningskrav.

För minderåriga elever krävs målsmans medgivande för att de skall få köpa tjänster av oss.

Avbetalningsmöjlighet finns genom finansiering från Wasa Kredit. Ansökan hjälper kundtjänst till 
med.

Avvikelser/Undantag: Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, 
prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar.

Ångerrätt: 
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har 
skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna 
lag gäller inte ångerrätten distansavtal om bland annat:
•	 En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till 

exempel abonnemang.
•	 En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller 

bli för gammal.
•	 En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat program och förseglingen har brutits.
Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick.

Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar 
på att produkten ser använd ut. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt.

För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med kundtjänst innan du skickar 
tillbaka varor. Ångerrätten omfattar inte varor som inhandlas i våra skolor.

Vid åberopande av ångerrätt:
•	 Meddela vår kundtjänst inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den 

att du avser utöva din ångerrätt.
•	 Returnera varan komplett i produktkartong, om möjligt med ursprungligt emballage, snarast efter 

att du meddelat oss om att avtalet frånträds. Annat ytteremballage går givetvis bra det också, så 
länge som varan inte riskerar att skadas i transport.

•	 Bifoga kontouppgifter för återbetalning. Återbetalning sker inom 30dagar från det att varan 
mottagits av oss.

•	 Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör ska finnas med i returen.

Vi förbehåller oss rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är 
komplett. Vi löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande 
av ångerrätten.
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Tveka inte att ta kontakt om så önskas, 
alla är Varmt Välkomna till oss 

Ansvariga på skolan är:

Lambros Mitsis (Ägare)
Kristina Rosic (Driftansvarig)

Linda Sköld (Utbildningsledare)

ekmansbilskola.se

Vi är anslutna till STR Sveriges Trafikskolors Riksförbund  (www.str.se) 
och är miljöcertifierade enligt FR 2000.
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