
Lastbilsförare
Kommunal yrkesvuxutbildning  
på gymnasienivå

Om yrket 
Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att  kunna 
arbeta som yrkesförare med behörighet för lastbil klass C, 
CE. Efter utbildningen kan du arbeta serviceinriktat, säkert 
samt kvalitets- och miljömedvetet som yrkesförare. Om du 
har  tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi titta på 
det under orienteringsveckorna för att eventuellt korta ner 
 utbildningstiden.

Exempel på yrken: Lastbilschaufför, speditör, transportledare, 
åkare, kranbilsförare, trafikledare, budbilsförare.

Viktigt att veta om  utbildningen
• Utbildningen är 40 veckor lång.

• Du kan ansöka om studiemedel på csn.se

• Startdatum för utbildningen är 6 september 2021 och 
 slutdatum är 10 juni 2022. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen.

Detta är en yrkesförarutbildning med möjlighet att köra upp för 
behörigheterna C och CE, det innebär dock ingen garanti för att 
erhålla dessa behörigheter.  

Kostnader
Som elev behöver du själv betala cirka 7 700 kronor för arbets-
kläder, läkarundersökning, teoriprov och uppkörningskostnader. 
Kurslitteratur och resor till och från APL-platsen betalar du också 
själv.

Förkunskapskrav
• Grundläggande svenska/svenska som andraspråk eller 

 mot svarande kunskaper.

• Svenskt B-körkort för manuell växellåda.

• Godkänt körtest under orienteringsveckorna.

• Du ska ha fyllt 21 år före kursstart.

Kurser som ingår i utbildningen 
Vill du ha mer information om kursinnehåll?  Besök då  
www.skolverket.se

Kurser Poäng
Orienteringskurs 60

Yrkestrafik – vux 300

Godstrafik 200

Godshantering – vux 100

Fordonskombinationer godstransporter 200

Service och bemötande 1 100

Totalt antal poäng 960

Ansökningsperiod
Ansökan är öppen mellan 28 juni och 1 augusti 
2021. 

Så här söker du: 
1. Gå in på eskilstuna.alvis.se

2. Logga in eller skapa ett nytt studerandekonto.

3. Klicka på ”Hitta kurser” och sök yrkesutbild-
ningen, följ sedan instruktionerna.

I kurskatalogen på Alvis hittar du alla sökbara 
 kurser på vuxen utbildningen i  Eskilstuna.

Kom ihåg att skicka med
• ett arbetslöshets intyg om du är arbetslös

• ett anställningsbevis om du har en anställning

• dina tidigare betyg om du inte har studerat här 
tidigare.

Frågor?
För frågor om  ansökan och antagning  kontakta 
vuxen utbildningen:  

Telefon: 016-710 10 30
E-post: komvux@eskilstuna.se
E-post: syv@eskilstuna.se
Webbplats: www.eskilstuna.se/komvux

Utbildningen genomförs av KunskapsCompaniet 
på uppdrag av Eskilstuna kommun.

Kontakt på KunskapsCompaniet: Mari Holmberg
E-post: mari.holmberg@kunskapscompaniet.se
www.kunskapscompaniet.se
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