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Lathund för Regional yrkesförarutbildning 2021
Medverkande kommuner 2021 är samtliga kommuner i Stockholms län samt
Uppsala, Knivsta, Håbo och Östhammar. Samordnande kommun är Solna.
Gemensam webbplats med information och länkar: https://yrkesforarkurser.se/

Skolor och ansökan
Skolor som söks via Solna:
Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium, STFG
YrkesAkademin
Bergstrands Vuxenutbildningar

Skolor som har egen webbansökan:
Komvux Värmdö (endast buss)
Norrtälje Komvux (endast buss)
Vuxenutbildningen Upplands-Bro (endast lastbil)
Viktigt! Ansökan ska inte skickas till hemkommunen för godkännande av
IKE. Om ni får in IKE-ansökningar ska ni inte behandla dem och skicka vidare
till Solna, , Norrtälje Upplands-Bro eller Värmdö eftersom det skapar onödigt
merarbete för deras administration.
Utbildningsanordnarna gör antagningen till dessa utbildningar i samråd med
Solna. Före slutlig antagning kartläggs den sökandes kunskaper och
förutsättningar att klara utbildningen.

Utbildningarna
Statsbidrag för yrkesförarutbildning omfattar tre olika kurspaket. Läs mer:
Skolverket
Yrkesförare persontransport, 500 poäng (Bussförare)
TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux, 300 poäng
PESPER1 Persontrafik – Vux, 200 poäng
Yrkesförare godstransport 1, 600 poäng (Lastbilsförare C)
TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux, 300 poäng
GOSGOD0 Godstrafik, 200 poäng
GODGOD1 Godshantering -Vux, 100 poäng
Yrkesförare godstransport 2, 800 poäng (Lastbilsförare CE)
TRAYRK1 Yrkestrafik – Vux, 300 poäng
GOSGOD0 Godstrafik, 200 poäng
GODGOD1 Godshantering -Vux, 100 poäng
TRAFOR0 Fordonskombinationer godstransporter, 200 poäng

OBS! Kommuner kan även erbjuda liknande utbildningspaket som ej omfattas
av statsbidraget för yrkesförarutbildning. Dessa ingår inte i denna samverkan
utan behandlas som vanlig Yrkesvux med IKE.
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Planerade utbildningsstarter 2021
4 januari
8 feb
15 mars
augusti
oktober
november
Se https://yrkesforarkurser.se/ för aktuell information.
Sista ansökningsdag är vanligen 8 veckor innan kursstart. Kontrollera aktuella
ansökningstider på respektive söksida.

Information och vägledning till sökande i er kommun
För att utbildningarna ska vara synliga i er kommun är det viktigt att er hemsida
länkar till vår gemensamma webbsida https://yrkesforarkurser.se/. På så sätt
har ni alltid uppdaterad information på er hemsida.
På webbsidan finns länkar till studie-och yrkesvägledningen i alla medverkande
kommuner. Kontrollera emellanåt att länken stämmer.

Branschen och rekryteringsbehovet
Fakta om branschen och rekryteringsbehovet:
https://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier
https://www.tya.se/fordon-och-transport/
https://www.framtid.se/yrke/chauffor
https://www.framtid.se/yrke/bussforare

Kontakt
Fram till 2020-12-31:
Anne-Charlotte Sundlöf
Samordnare för regional yrkesförarutbildning
anne-charlotte.sundlof@storsthlm.se
08-615 94 36 / 073-917 94 36

För frågor om utbildning som startar 2021 och fortsättningsvis:
Berit Kristiansen
Samordnare
berit.kristiansen@solna.se
Tel: 08-746 12 11
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