
Förberedande 
Körkortsutbildning 

Teoretisk och praktisk utbildning 
mot B-körkort för fördelar i 
framtida yrkesliv. Utbildningen 
arrangeras av Misa på uppdrag av 
Stockholm stad



Stöd för att ta körkort under 5 veckor

Nu är det dags för en förberedande utbildning mot B-körkort. Målet är att 

deltagarna ska klara teoriprovet när man väljer att skriva det i samband med 

uppkörning. Syftet är att ge deltagarna en skjuts framåt i syfte att ta körkort och 

kunna bli anställningsbara. 

I utbildningen ingår 3 körträningstillfällen, riskettan, risktvåan (halkbana), syntest, 

teoripass samt handledning för att träna på teori. Det finns möjlighet att få stöd 

på andra språk än svenska. 

Denna utbildning kommer att vara totalt 5 veckor på heltid. Det är mycket viktigt 

att deltagaren som anmäls:

• Har en tydlig yrkeskoppling, dvs att körkortet ökar chansen att deltagaren får 

ett arbete.

• Helst har studievana då kraven på teoriproven är höga och mycket studier på 

egen hand och i grupp ingår i utbildningen.

• Har en plan för finansiering av körträning och kostnader för prov och 

uppkörning.

• Minst 18 år.



Förberedande Körkortsutbildning i 
korthet

MÅLGRUPP | Personer som har behov av att ta körkort för att öka sina 
chanser att få anställning

FÖRKUNSKAPSKRAV | Studievana och en plan för finansiering av prov och 
körträning

PLATS | Kista, Nacka och Skärholmen

UPPLÄGG | 3 dagar i veckan i 5 veckor

ANTAL PLATSER |  12 personer

SCHEMA | tisdagar, onsdagar, torsdagar 9–12

START | Starter sker sporadiskt. För information om nästa kursstart 
kontakta din jobbcoach på Jobbtorg.

ANMÄLAN | Sker i FLAI

LÄRARE | IKUS trafikskola och Skärholmens trafikskola

För mer information om kursen mejla till jobbtorg@misa.se
eller kontakta Erik Nyman på 0702-706864 

Innan din deltagare får påbörja utbildningen kommer Misa att intervjua varje 

deltagare för att säkerställa att deltagaren har en rimlig chans att klara av att ta 

körkortet. Deltagaren behöver också ansöka om körkortstillstånd och göra 

syntest tillsammans med trafikskola, Misa hjälper till med detta. Anmälan sker i 

FLAI.
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