
Bussförare med språkstöd
Arbetsmarknad och vuxenutbildning

www.goteborg.se/yrkesutbildning

Bussförare med 
språkstöd
Du som läser senare delen av sfi eller svenska som andraspråk och 
har B-körkort kan studera till bussförare. Under studierna kommer 
du att ha extra språkstöd.

Bussförare har goda möjligheter till arbete

Kollektivtrafiken i storstäderna kommer att växa och 
många som idag arbetar i bussbranschen går i pension de 
kommande åren. Utbildningen är till för dig som är intresserad 
av att arbeta som bussförare inom lokala, regionala eller 
internationella transporter. 

• Är du klar med sfi-kurs C? Eller läser du Svenska som andra 
språk grund och vill läsa en yrkesutbildning till bussförare 
samtidigt som du fortsätter att utveckla dig i svenska? 

• Har du B-körkort och körvana? 

• För att kunna bli antagen till utbildningen måste du ha fyllt 
21 år vid utbildningsstarten.

Kan du svara ja på dessa frågor då kan följande information 
vara viktig för dig. 

Utbildningen sker på Motorbranschens Tekniska Gymnasium 
(MTG) i Högsbo. Du erbjuds lärarledda lektioner, handledning, 
självstudier och praktiska övningar. Studierna är på heltid och 
det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, vilket betyder att du 
även får utbildning ute på en arbetsplats.

För att bli antagen på utbildningen måste du ha ett 
körkortstillstånd och ett läkarintyg. Läs mer på nästa sida om 
hur du får det.

7 april - 4 maj  
Ansökningstid

9 augusti 
Utbildningen 

startar 

Utbildningen är 
ett år lång

11 maj 
Körkortstillstånd 
och läkarintyg



Körkortstillstånd med 
läkarintyg
För att bli antagen på utbildningen måste du ha ett körkortstillstånd 
och ett läkarintyg.

Ansök om körkortstillstånd
Körkortstillstånd ansöker du om på www.transportstyrelsen.se/korkort. 
Ansök så tidigt som möljigt för det kan vara lång handläggningstid. Sök via 
e-tjänsten för att vinna tid. Körkortstillståndet kostar inget.

Skicka in ett läkarintyg för högre körkortsbehörigheter
Du måste skicka in ett läkarintyg till Transportstyrelsen för att de ska kunna 
bedöma om du har förutsättningar att övningsköra buss. Så snart du fått 
ett läkarintyg skickar du det till: Transportstyrelsen, 701 97 Örebro. Du kan 
också ladda du upp det på deras hemsida: www.transportstyrelsen.se.Kom 
ihåg att det tar längre tid om du postar läkarintyget.

Om du vill få svar snabbare fyller du i att Transportstyrelsen ska skicka sitt 
svar till dig med E-post.

Skaffa läkarintyget i god tid
Det kan vara lång väntetid på vårdcentralerna så du måste kontakta 
vårdcentralen i god tid. Fråga först den vårdcentral som du är listad på. Om 
det är lång väntetid kan du söka på internet efter privata aktörer i Göteborg 
som utfärdar läkarintyg. Du kan också komma att behöva göra flera 
läkarbesök, så det är viktigt att du har gott om tid. 

Vad kostar ett läkarintyg?
Priserna för en undersökning varierar. Det kostar mellan 260 och 1300 
kronor beroende på hur länge och hur många gånger du behöver 
undersökas.

Kostnaden tas ut enligt timtaxa för läkare, vilket innebär 260 kronor för 
varje påbörjad kvart. Tar intyget totalt en timme blir kostnaden 1 040 kronor. 
Kostnader för prover och eventuell synundersökning tillkommer.
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