Yrkes Kompetens Bevis - YKB
Den viktiga yrkeskompetensen

Karriärvägar
för en bussförare

Snabbaste vägen
till jobben

Vad är YKB?
YKB är ett bevis om att en yrkesförare har genomgått lagstadgad utbildning.
För att få sitt YKB måste föraren först genomgå en YKB-grundutbildning,
vilken avslutas med ett prov, och därefter en YKB-fortbildning med vissa
intervaller. Den som inte har genomgått de föreskrivna utbildningarna och
som inte har YKB får inte utföra yrkesmässiga persontransporter.

Vd

Lagen om YKB gäller från och med den 10 september 2008. Förare som
innehar körkort utfärdat före detta datum behöver inte, till skillnad från
det tidigare, genomgå en YKB-grundutbildning. Dessa förare har hävdvunna rättigheter och behöver bara genomgå en YKB-fortbildning
med vissa intervaller.

Hur lång är YKB-grundutbildningen?
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Det finns olika regelverk kopplade till grundutbildningen:
1. Det går att få sin YKB-grundutbildning genom gymnasieskolans
fordons- och transportprogram. Efter utbildningen kan du som 18-åring
köra yrkesmässig persontrafik, men den rätten gäller endast körning i
linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 km.
2. Är du mellan 21-23 år kan du genomgå en förkortad YKB-grundutbildning på 140 timmar med samma begränsningar som ovan.

Trafikområdeschef

Turistledare

3. Är du 23 år eller äldre kan du genomå en förkortad grundutbildning på
140 timmar utan några linjelängdsbegränsningar.
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YKB-fortbildningen är 35 timmar. Den kan delas upp i delkurser om minst
sju timmar vardera. Efter genomgången fortbildning utfärdas YKB. Något
prov behöver inte avläggas.
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Ta reda på vilka regler som gäller för dig. Utan YKB får du inte
köra yrkestrafik med persontransporter. Du kan läsa mer om
regler för YKB på transportstyrelsen.se/yrkestrafik.
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Samtliga grundutbildningar avslutas med ett skriftligt prov.

Hur lång är YKB-fortbildningen?
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Sveriges Bussföretag arbetar bland annat med kompetensförsörjning, och är ett av
nio förbund inom Transportföretagen.Transportföretagen är en bransch- och
arbetsgivarorganisation inom transportnäringen, inklusive motor- och
petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen.

Dessutom finns det mängder av olika karriärvägar för
en bussförare – se folderns baksida!

Anna 45, kör linjetrafik med delade pass.
Det passar henne riktigt bra för hon gillar
att träffa mycket folk. Hon kan dessutom
åka till sin häst mitt på dagen.
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1. Bussföraryrket, ett framtidsyrke – för att
•
många av dagens förare går i pension
•
antalet bussföretag och bussar ökar i trafiken
•
kollektivtrafiken kommer att utökas framöver
•
allt fler väljer att åka buss.

Isak 22, kör skolskjuts och pluggar
samtidigt till lärare.
Det passar honom toppen eftersom
han gillar barn och inte behöver ta
något studielån.

Det här innebär att många fler förare kommer att behövas
i framtiden och att det kommer att finnas många jobb att
välja på för en bussförare.
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2. Passar du som bussförare?
• Är du en serviceinriktad person som tycker om att
hjälpa människor?
• Är du bra på att passa tider?
• Tycker du om att köra på ett säkert och ansvarsfullt sätt?
• Är du flexibel när det gäller arbetstider?
• Är du stresstålig och självständig?
• Har du förmåga att tillgodogöra dig nya kunskaper?
• Pratar du god svenska?
I så fall kan bussföraryrket vara ett yrke för dig!

5. Här finns utbildningarna:
• Yrkesvux/komvux söker du till via
din kommun.
• Är du arbetslös kan du vända dig till
arbetsförmedlingen för mer information
om utbildning.
• Vissa större bussföretag erbjuder
egna utbildningar.
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3. Olika typer av jobb och karriärvägar
för en bussförare:
• Linjetrafik (till exempel att köra folk till jobbet,
simhallen eller till mormor på julafton).
• Beställningstrafik (till exempel att köra ett gäng skidentusiaster till fjällen).
• Expressbusstrafik (till exempel att köra T&R mellan
Göteborg och Malmö).
• Färdtjänst (att köra människor som har svårt att förflytta
sig själva, exempelvis till och från vårdcentralen).
• Skolskjutstrafik (att köra barn till och från skolan).

Vill du veta mer om yrket?

HUR?

Oskar 27, kör beställningstrafik till alperna.
Det passar honom klockrent eftersom han
älskar att jobba med service – och att köra
i Europa.

6.Yrkeskompetensbevis – YKB
•
•
•

YKB är ett yrkesbevis som talar om att man har rätt att köra buss
yrkesmässigt.
Alla bussförare behöver ha giltigt YKB för att få köra yrkestrafik.
YKB bidrar till högre kompetens hos förarna och ökad trafiksäkerhet.

Läs mer om YKB på nästa sida.
Anki 59, kör expressbuss till Arlanda.
Det passar henne utmärkt eftersom
hon tycker att det är kul att träffa alla
förväntansfulla resenärer. Hon är dessutom ofta ledig mitt i veckan och kan
umgås med sitt barnbarn.

−− 50% av resenärerna i kollektivtrafiken
väljer bussen.
−− En bussförare jobbar sällan traditionella
kontorstider (8-17), utan har oftast andra
arbetstider beroende av vilken typ av tjänst
föraren har.
−− Utan invandrare stannar bussen – mer än
30% av bussförarna är födda utanför Sverige.

Har du frågor om bussföraryrket?
4. Så blir du bussförare:
• Har du fyllt 21 år kan du söka yrkesvux/komvux. Står du som arbetssökande kan du söka en arbetsmarknadsutbildning till bussförare.*
• Har du fyllt 24 år kan du ta busskort som privatist
(och bekosta utbildningen själv).
• Du kan också söka till bussföretagens egna utbildningar.
* Det kan finnas regionala avvikelser gällande krav på ålder och antal år
som du haft ett B-körkort. Kontakta din kommun eller Arbetsförmedlingen
i din region för mer information.

E-post: kompetens@tranportforetagen.se
Tel: 08 762 71 00

