
Att vara busschaufför är ett stort 
ansvar – bussen väger många 
ton och kräver både kunskap och 
lugn för att hantera på ett säkert 
sätt i trafiken. Så längtar du efter 
ett rörligt jobb, trivs du med att 
träffa människor, är du social och 
älskar samtidigt att köra? Då är 
bussyrket för dig. Och du behövs. 

Under de kommande åren väntas 
stor del av de yrkesverksamma 
chaufförerna gå i pension. Därför 
kommer det att behövas många 
nya chaufförer. 

Yrkesförare Buss

DET HÄR ÄR EN EFTERFRÅGAD KOMPETENS!

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

FÖRKUNSKAPER
Godkända 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 20 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

072-397 3724 · VUXREGIONOST@YA.SE · YA.SE



''

Yrkesförare buss  
500 poäng
Nationellt yrkespaket med kurser från fordons- och 
transportprogrammet utformat för arbete som yrkesförare med 
tung buss och yrkeskompetensbevis (YKB).

• Yrkestrafik - vux  300 poäng
• Persontrafik   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:
Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande 
nivå eller motsvarande kunskaper, B-körkort och god körvana, Du måste 
ha fyllt 21 år. För att kunna erhålla full körkortsbehörighet D måste du 
ha fyllt 24 år. Om du inte har fyllt 24 år vid provtillfället för behörighet 
D erhålls körkortsbehörighet D med begränsning vilket innebär att du får 
köra buss där linjelängden är högst 50 km.

Ansök om körkortstillstånd och förarkort i god tid.

Maskinförare 

Övrig information


