Intyg om handledarledd praktik
för Offentligrättslig Parkeringsvakt minst 8 dagar/64 timmar
•
•
•
•

Handledarledd praktik är en obligatorisk del i Grundutbildning av parkeringsvakter så
som beskriven i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2002:1 FAP
759-1) om utbildning av parkeringsvakter, m.m.
För tillträde till handledarledd praktik krävs genomförd och godkänd kursvecka 1 på
BYAs grundutbildning för Offentligrättslig ParkeringsVakt (BYA OPV).
Praktiken (kursvecka 2 och 3) omfattar minst 64 klocktimmar och leds av en erfaren
och lämplig handledare.
Under praktiken har de obligatoriska frågor och hemuppgifter som bifogas detta
dokument besvarats.

För tillträde till kursvecka 4 krävs att deltagare uppvisar detta
dokument (Intyg om handledarledd praktik) för kursledaren. Intyget
ska vara signerat av chef och handledare.
För-, Efternamn

Gatuadress

Personnummer

Postnummer

Postort

Har som en del av sin utbildning Offentligrättslig Parkeringsövervakning genomfört minst 64 timmar
handledarledd praktik genom:
Företag

Ort

Praktikperiod från

Tom

Genom nedanstående underskrifter intygas att praktik om minst 64 timmar genomförts och att
bifogade frågor enligt checklista och hemuppgifter besvarats:
Datum

Ansvarig chef:
Namnteckning

Ansvarig handledare:
Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Anvisning för handledarledd praktik
Mål (RPSFS 2002:1
FAP 759-1)

Deltagaren skall efter fullgjord praktik kunna omsätta de teoretiska
kunskaperna till de arbetsuppgifter som ankommer på parkeringsvakt
i kommunal parkeringsövervakning

Innehåll (RPSFS
2002:1 FAP 759-1)

Praktisk handledning i övervakning av efterlevnanden av föreskrifter
om parkering och stannande.

Genomförande
(RPSFS 2002:1 FAP
759-1)
Handledarens
uppgift

Praktiken ska ledas av en erfaren och lämplig parkeringsvakt 1

Handledarens
ansvar

Handledaren ska ta emot deltagaren, kontrollera förkunskapskrav
samt genomföra den handledarledda praktiken.

Handledarens
närvaro

Handledare ska närvara under hela praktiken 2.

Begränsningar

Enbart parkeringsövervakningsrelaterade sysslor samt obligatoriska
frågor och hemuppgifter enligt nedan får utföras under
praktiktimmarna.

Förbjudna
uppgifter

Kursdeltagaren får inte utfärda parkeringsanmärkningar och fästa
dessa på fordon under praktiken 3.

Tillträde till
Kursvecka 4

För tillträde till kursvecka 4 krävs att praktik om minst 64 timmar
genomförts och att samtliga obligatoriska frågor enligt bifogad
checklista och hemuppgifter besvarats.

Handlaren ska organisera praktiken på ett sådant sätt att samtliga
bifogade obligatoriska frågor och hemuppgifter ska kunna lösas.

Deltagaren får inte genomgå kursvecka 4 innan praktiken är
genomförd.
Kunskapsprov
(RPSFS 2002:1 FAP
759-1)

I samband med kursstart kursvecka 4 kommer deltagaren att genom
en redovisning examineras på de bifogade obligatoriska frågorna och
hemuppgifterna. Detta är en del i det föreskrivna kunskapsprovet.
För att få genomföra kursvecka 4 krävs godkänt resultat på denna
examinerande redovisning.

En handledare bör anses erfaren om denne har mer än 2 års erfarenhet av OPV senaste 4 åren. En handledare
bör anses som lämplig om denne är utsedd av arbetsgivaren, har en väl vitsordad tjänstgöring och vill vara
handledare.
2
Det finns inga hinder att en och samma deltagare har flera handledare eller att en handledare samtidigt
handleder flera deltagare.
3
Dock går det bra att skriva anmärkningen, men handledaren som innehar förordnandet måste fästa denna på
fordonet som anmärks.
1

Signatur Moment
Start och avslut av arbetspass
Vilka är uppstartsrutinerna på passet?
Vilken utrustning behöver jag? (Ex. handterminal, anmärkningsblock, skrivare, telefon)
Vilken säkerhet finns? (Ex. överfallslarm, kontaktanrop)
Vilken är dagens planerade parkeringsövervakning? (Ex. område, när, var, hur)
Vad gäller kring praktikaliteter? (Ex. lunch, raster, tillgång till toalett och vatten)
Vilka är avslutsrutinerna på passet?

Organisation och arbetsmiljö
Vilka ansvariga finns på kontoret? (Ex. ansvarig chef, ansvarig gruppledare och
ansvarig för kundkontakt)
Vilken dokumentation finns? (Ex. arbetsinstruktioner, arbetsmiljödokumentation och
intern dokumentation)
Vilka rutiner finns för överfallslarm, provlarm och återkallande?
Vilka rutiner finns för rapportering av olycksfall, incident, händelse, riskobservation?

Instruktioner, rutiner och lokala policys
Hur skrivs en parkeringsanmärkning? (Ex. handterminal/block, formkrav)
Vilken är parkeringsövervakningens mål, inriktning och arbetssätt? (Ex. lokala policys)
Vilka arbetsrutiner finns? (Ex. synlighet, vikten av kommunikation)
Vilken prioriteringsordning för parkeringsövervakningen finns?
Vilka kontrolltider tillämpas? (Ex. skrivtid/övervakningstid, vilka som används när och
varför?)
Finns det definierat på arbetsplatsen vad som är en obetydlig överträdelse?
Hur kontrolleras utmärkning av vägmärken och LTF? (Ex. konsekvenser av brister
samt rutiner för rapportering av dessa)
Vilka olika dispenser finns? (Ex. nyttotillstånd, boendetillstånd, tillstånd för
rörelsehindrade samt tillstånd från Länsstyrelsen)
Vilka kontrollrutiner finns för betalsystem/inloggningssystem som rör Avgift eller Pskiva?
Var i kommunen finns uppställningsplatsen för flyttade fordon?
Vilket eller vilka områden är tättbebyggda inom din kommun enligt LTF?
Finns det någon vägmärkeskombination i kommunen som du inte känner igen?

Genomgång på specifika platser i kommunen (om tillämpligt)
Terräng
Gångbana/Cykelbana
Övergångsställe
Cykelpassage
Korsningar
Kollektivkörfält
Ändamålsplatser: Lastplats, På- och avstigningsplats, Taxiplats
Busshållplats
Laddplats
P-plats för fordonsslag: Buss, Tung Lastbil, Motorcykel, Personbil
P-plats för trafikantgrupper: Rörelsehindrade
Cykelfält
Heldragen linje
Spärrområde
Gågata
Gångfartsområde
Avgift/P-skiva
Tidsangivelser

Genomgång på felparkeringar (om tillämpligt)
Mot färdriktningen
Övergångsställen
Korsningar, mätpunkter och mätmetoder i dessa (T-korsningar, Tre- och
fyrvägskorsningar, sneda och förskjutna korsningar)
Ej i vägens längdriktning
Ej så långt från körbanans mitt som möjligt
Längs en heldragen linje
Infart/Utfart
Dubbelparkering/Hindrande uppställning
Lokala Parkeringsförbud
Lokala Stannande- och parkeringsförbud
Parkering längsta tillåten tid (ventilkontroller)

Hemuppgifter
1. Välj en valfri gata och ta fram tre olika LTF:er för gatan. Kontrollera
om skyltningen och texten i LTF:en överensstämmer.
Fotografera platsen med vägmärkena du tittat på och ta med
fotografierna och LTF:erna till kursvecka 4. Förbered en 10minuters presentation som ska kunna redovisas i helklass.
2. Hur får du reda på de vanligaste rättelserna i din kommun?
3. Var finns beslutet om kommunal parkeringsövervakning som
innehåller uppgifter om antal vakter och område som
övervakningen ska ske inom (ta gärna med en kopia på beslutet)?
4. Hur många parkeringsanmärkningar utfärdades i din kommun
under föregående år?
5. Skriv minst 5 st parkeringsanmärkningar på bifogade blanketter
och ta med till kursvecka 4.

