
Gillar du att möta nya människor, 
se nya ställen och få nya 
utmaningar – varje dag? Då 
ska du bli lastbilsförare. Här 
har du ett jobb där det finns 
något för alla oavsett vad du är 
intresserad av och vill köra – du 
kan frakta paket, köra grus eller 
specialtransporter och mycket 
annat. Hur du vill anpassa 
jobbet utifrån din boende- och 
livssituation är upp till dig.

Varför inte utbilda dig till ett 
yrke där efterfrågan på ny 
personal är mycket stor oavsett 
ålder? Högkonjunktur och 
kompetenskrav ligger bakom 
bristen på lastbilsförare. 

Yrkesförare  
Lastbil och släp

DET HÄR ÄR EN EFTERFRÅGAD KOMPETENS!

MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar att 
få jobb. Utbildningarna 
sker i samarbete 
med företag och 
branschorganisationer.

FÖRKUNSKAPER
Godkänt betyg i svenska/
svenska som andraspråk 
på grundläggande 
nivå eller motsvarande 
kunskaper, B-körkort och 
god körvana. Du måste ha 
fyllt 21 år.

YRKESPAKETENS 
LÄNGD
Ca 32 veckor, men 
utbildningstiden är mycket 
individuell. Du och läraren 
upp en studieplan utifrån 
dina förkunskaper och 
studietakt.

 
 

ANSÖKAN
Ansökan görs via 
den kommun där du 
är skriven. 

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri 
och studiemedelsberättigad 
via CSN. Du bekostar själv 
kurslitteratur, arbetskläder, 
skor, kostnader för teori- 
och körprov, förarkort, 
läkarundersökning och 
körkortstillstånd.

VÄGEN TILL DITT NYA JOBB

Studieort: Farsta/Akalla 
Studietakt: Heltid
Studieform: Klassrum 
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Yrkesförare Lastbil och släp 
800 poäng
Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och 
transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med 
tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis (YKB).

• Yrkestrafik - vux  300 poäng
• Godstrafik  200 poäng
• Godshantering - vux  100 poäng
• Fordonskombinationer  200 poäng

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:
•kunskaper om nationella och internationella överenskommelser.
•färdigheter i att utföra arbetsuppgifterna med hänsyn till miljö, kvalitet, 
säkerhet och ekonomi.
• förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge 
service till kunder.
• förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom 
branschen.
• kunskaper om arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt förmåga att arbeta 
säkert och ergonomiskt.
• kunskaper om fordonskonstruktioner och teknisk utrustning.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

Utbildningen blandar teori och praktik där APL omfattar minst 15% av 
utbildningstiden.

Utbildningen riktar sig till vuxna och kurserna läses sammanhållna. 

Ett extra förkunskapskrav finns, utöver vad som framkommer av 
vuxenutbildningsförordningen. Detta förkunskapskrav är kopplat till kursen
Yrkestrafik — vux, 300 poäng. 

Förkunskapskrav:
Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller 
motsvarande kunskaper, B-körkort och god körvana. Du måste ha fyllt 21 år.

Ansök om körkortstillstånd och förarkort i god tid. 

Maskinförare 

 

Fotbollsplaner, vägar, bostadshus, skolor, broar – ja i princip allt som byggs i 

Sverige börjar med markförberedelse, och som maskinförare är du ofta först på 

plats. Men det är bara några av alla möjligheter, som maskinförare finns en mängd 

Övrig information


