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... är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer inom transportsektorn.
TYA:s verksamhet syftar till att utveckla kompetens, 
arbetsmiljö och status i transportbranscherna och 
bidrar därmed till ökad produktivitet och lönsamhet 
i företagen.
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Välkommen till TYA-skolan!
TYA-skolan är transportsektorns egen 
utbildningsarrangör. Vi anordnar 
arbetsmiljö- och yrkesfortbildning inom 
många olika områden. Kurserna är 
förlagda runt om i landet och är i första 
hand öppna för kollektivanställda och 
tjänstemän i företag som har avtal med 
Svenska Transportarbetareförbundet. 
Kurserna är så långt som möjligt 
gratis eller subventionerade för 
medlemsföretagen.

Årets kurskatalog innehåller:
 Hela TYA-skolans kursutbud i en och 

samma katalog, eftersom många företag 
har verksamhet i flera delbranscher. 
Därmed har du möjlighet att ta del av 
TYA:s hela kursutbud i en enda katalog!

 Kurser som är gemensamma för de 
flesta branscher presenteras under ett 
eget avsnitt.

 Kurser som är specialframtagna för de 
olika branscherna finns under respektive 
branschflik. 
I katalogen hittar du utbildningar inom 
arbetsmiljö, yrkesfortbildning, YKB 
(yrkeskompetensbevis för lastbilsförare) 
och truck/maskin. Några av våra 
utbildningar är också distansutbildningar, 
så kallad eLearning. Håll utkik efter deras 
symboler som du ser här intill.
TYA-skolan har aldrig tidigare haft ett så 
stort utbud av utbildningar. Det är med 
stor glädje jag hälsar er alla välkomna till 
TYA-skolan! 

TYA-skolan: fr v Kirsten Bennike, Erik Alphonse, Camilla Karlsson och Eva Westöö

TYA och kurserna
Samarbetsorganet TYA, Transportfackens 
Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, är en 
nämnd sammansatt av medlemmar 
från arbetsmarknadens parter i 
transportbranschen. Målet med 
vår verksamhet är att utveckla 
kompetens, arbetsmiljö och status i 
transportbranscherna och därmed bidra 
till ökad produktivitet och lönsamhet 
i företagen. Cirka 17 000 företag, med 
ungefär 100 000 anställda, är anslutna 
till TYA. 

En viktig del av vår verksamhet är våra 
kurser. Med deras hjälp kan företag i 
transportbranschen hålla sig i framkant 
när det gäller kompetens, arbetsmiljö 
och lönsamhet. Kurserna är oftast 
kostnadsfria eller subventionerade för 
medlemsföretag. Men alla kan förstås 
gå dem!

Du håller nu i handen vår kurskatalog för 
2014. Här hittar du hela vårt utbud av 
kurser för alla våra branscher, uppdelade 

Bill Rehn, vd

i flikar.  Notera att många av våra kurser 
är gemensamma och passar alla. 

Vi hoppas att du hittar något av intresse 
i vårt utbud. Förutom våra öppna 
kurser genomför vi också en hel del 
skräddarsydda kurser för enskilda företag 
eller företag i grupp. Hör av dig om du 
har sådana önskemål så kan vi diskutera 
saken.

Hälsningar 
Erik Alphonse, chef TYA-skolan

(QR-kod till TYA-skolan för dig 
med smartphone!)

eL

EARNING

eLearning-
utbildning

YKB-
utbildning



6  6 Se eventuella ändringar på www.tya.se 7 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

 

Hälsa, säkerhet, ljus, buller – arbetsmiljö är ett vitt begrepp 
och ett stort område som regleras av en mängd lagar 
och förordningar. Att hålla reda på dessa kan vara nog 
så svårt. Sedan ska de dessutom omsättas i det dagliga 
arbetet. TYA:s PAM-kurser ger grundläggande kunskaper 
i praktiskt arbetsmiljöarbete. Genom åren har vi nått flera 
tusen människor med ansvar för arbetsmiljöfrågor inom 
transportsektorn. Det är vi stolta över.

PAM – Praktisk arbetsmiljöutbildning 1 och 2
PAM är TYA:s grundläggande arbetsmiljöutbildning som 
genom åren har lockat flera tusen kursdeltagare med 
arbetsmiljöuppgifter inom transportbranschen. För att 
ta till vara på deltagarnas egna erfarenheter och öka 
delaktigheten bygger kursen på grupparbeten. Målgruppen 
för PAM är huvudskyddsombud och skyddsombud utsedda av 
Transportarbetareförbundet, tjänstemän och arbetsledare med 
arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö.

pam

... Praktisk 

   arbetsmiljö-

utbildning 

”Målsättningen är att deltagarna ska få 

fördjupad insikt och kunskap om arbets-

miljöfrågor.”

Kursen är sex dagar fördelade på två 
tillfällen à tre dagar, PAM 1 och PAM 2, 
med en mellanliggande tid för att fördjupa 
inlärningseffekten. Delbranschernas kurser 
bygger på samma koncept, men anpassas 
aktivt för respektive bransch. PAM 1 tar 
upp frågor om arbetsmiljöpåverkande faktorer, tillsammans 
med tillämpliga regelverk, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
ansvar, rollfördelning och befogenheter. I PAM 2 fördjupas 
och breddas innehållet. Det handlar bland annat om praktiskt 
arbetsmiljöarbete, tillbud och olycksfall, rehabilitering och 
diskriminering. 
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eBrand Sjö / Land
Du får på ett lättillgängligt sätt 
grundläggande brandkunskaper. På 
så sätt är du väl förberedd om brand 
uppstår.

eFarligt gods Sjö / Land
eFarligt gods är en utbildning som 
vänder sig till alla som är delaktiga eller 
sysselsatta med transport av farligt 
gods och som inte behöver ADR-intyg.

eFörsta hjälpen Sjö / Land
Du får på ett lättillgängligt sätt 
grundläggande kunskaper i hur 
man agerar i samband med olyckor. 
Kunskaper som gör att allvarliga 
effekter av tillbud och olycksfall 
minskar och till och med räddar liv.

eLearning innebär helt enkelt datorstödd utbildning. Du sitter vid datorn och gör 
din utbildning när, var och hur länge du vill. 

Fördelar
 Du ”kör” själv och bestämmer själv farten. Du väljer dessutom tid och plats 

när det passar just dig. Du kan repetera hur många gånger du vill.
 Du själv väljer var och när du vill göra din kurs och är inte hänvisad till en 

speciell dag eller lokal. Ingen tid går heller åt till resor.
 Du och dina kolleger får exakt samma kunskap av den ”bästa” läraren. Du kan 

öva i verklighetstrogen miljö utan någon som helst risk. Våga testa dina gränser!

elEarning

Du kan läsa mer och 

beställa licenser på TYA-

skolans hemsida,  

tya.se/tyaskolan. 

Datorstödd 

utbildning 

eBakgavellyft
En kurs för dig som redan 
har praktisk erfarenhet men 
som behöver dokumentera 
dina teoretiska kunskaper.

eBrandfarlig vara – 
Bensinstation
Lär dig att arbeta säkert på 
din bensinstation! Kursen 
ger dig kunskap om de risker 
som finns med brandfarliga 
varor på bensinstationer.

eEkonomi för alla
Denna kurs ger dig möjlighet 

att få en god förståelse för 
hur ekonomi fungerar, såväl 
i jobbet som privat.

eErgonomi
Kursen finns i tre versioner;  
Flyglastare, Terminalarbetare 
och Yrkesförare.  En kurs 
som ger dig inspiration och 
information att hjälpa dig 
själv till bättre hälsa inom 
just din arbetsmiljö.

eHamnkranförare
Kursen ger dig grundkun-
skaper om säkerhet, arbets-

miljö och praktisk körning 
för att kunna hantera 
kranen på ett både säkert 
och ekonomiskt sätt.

eISPS
Du får en lättillgänglig och 
grundläggande utbildning i 
de skyddsregler (ISPS) som 
gäller för fartyg i internatio-
nell trafik och för hamnan-
läggningar.  ISPS ( Interna-
tional Ship and Port facility 
Security) reglerar förebyg-
gande arbete mot terrorism i 
hamnar, s k Sjöfartsskydd.

eFARLIGT GODS

Miljökörkortet
Kursen ger dig grundläggande 
miljökunskap inom bland annat områden 
såsom växthuseffekten, luftföroreningar 
och miljögifter.

eSparsam körning Arbetsmaskiner
Tillsammans med foldern ”Sparsam 
körning Mobila Arbetsmaskiner” får du 
som förare kunskaper i hur du sänker din 
bränsleförbrukning, minskar utsläppen av 
koldioxid, kör säkrare med mindre stress 
samt sköter och underhåller din maskin 
för en bra ekonomi.

eSparsam körning Lastbil
Tillsammans med foldern ”Sparsam 
körning Lastbilar” får du som förare 
kunskaper i hur du sänker din 
bränsleförbrukning, minskar utsläppen av 
koldioxid, kör säkrare med mindre stress 
samt sköter och underhåller ditt fordon 

för en bra ekonomi.

TYA erbjuder följande eLearningkurser under 2014:
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Arbetsmiljö och ekonomi - möjligheter och vinster

KursnuMMer:  321
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 4 900 kr för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Chefer, arbetsledare, skydds- 
 ombud samt andra med ansvar  
 för arbetsmiljön

Du får i kursen förståelse för hur 
en bra arbetsmiljö kan leda till ökad 
lönsamhet för företaget samt att 
investeringar som leder till god 
arbetsmiljö även ger förutsättningar 
för bättre lönsamhet. Exempel på 
innehåll är kostnader för sjukfrån-

varo, personalomsättning, be-
lastningsskador, introduktion och 
konkreta räkneexempel.

 

Arbetsmiljö för alla 

KursnuMMer:  320
Tid/PlATs:  27 mars, Göteborg 
 13 nov, Stockholm
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,  
 3 650 kr för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Alla anställda i TYA-anslutet  
 företag

Denna kurs vänder sig till alla på 
företaget som vill få en inblick i 
ämnet arbetsmiljö.  Kursen ska ge 
dig som kursdeltagare en grund i 
vad arbetsmiljöarbete är. Du får lära 
dig vilka rättigheter och skyldigheter 
du har. Kursen tar upp arbetsmil-
jölagstiftning, den goda och den 
verkliga arbetsmiljön samt tillbud 

och arbetsskada.
Kursen arrangeras två gånger per år 
och omfattar en dag.

 

Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,  
 100 kr för övriga (minst 5 li- 
 censer), 30 kr för skolor och  
 TYA-instruktörer (minst 5  
 licenser)

Bakgavellyft, eLearning

TYA har tillsammans med ZEPRO 
tagit fram en webbaserad kurs som 
ger dig möjlighet att dokumentera 
dina teoretiska kunskaper i arbete 
med bakgavellyft. Kursen vänder sig 
i första hand till dig som redan har 
praktisk erfarenhet. Du som saknar 
erfarenhet har också användning av 

kursen om den kompletteras med 
praktiska övningar på hemorten.

eL

EARNING

 

Ergonomi, eLearning

KurslänGd:  1-2 timmar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 500 kr för övriga
MålGruPP:  Kollektivanställda och tjänste- 
 män

Detta är en interaktiv ergonomiut-
bildning som kompletterar tradi-
tionella utbildningar och informa-
tionsmaterial. I utbildningen kan 
du göra laborationer samt lära dig 

grundläggande ergonomi med hu-
vudsaklig inriktning på lyftteknik. Nu 
finns eErgonomi för yrkesgrupperna; 
Yrkesförare, Lager- och Terminalar-
betare samt Flygplanslastare.

eL

EARNING

 

Ekonomi för alla, eLearning

KurslänGd:  Individuellt,  ca 2 timmar
licensPris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna  
 företag, 250 kr för TYA- 
 instruktörer och skolor, 500 kr  
 för övriga företag.
MålGruPP:  Alla anställda på företaget

TYA erbjuder en webbaserad kurs 
som ger dig som deltagare möjlighet 
att få en god förståelse för hur eko-
nomi fungerar, både privat och i job-
bet. Vare sig du har ekonomiansvar i 
ditt arbete eller inte så berörs du av 

frågor kring pengar. Efter genom-
förd kurs förstår du de ekonomiska 
begreppen bättre.

eL

EARNING

 

Ergonomi och hälsa - företagsanpassad

KursnuMMer:  203
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  Enligt överenskommelse
Pris:  Begär offert
YKB-Pris:  1 000 kr
KursvillKor:  D, se sida 124
MålGruPP:  Kollektivanställda och tjänste- 
 män

Detta är en företagsanpassad kurs 
för personal på flygplatser, termina-
ler, hamnar och  åkerier. Kursen ger 
ett helhetsperspektiv och innehåller 
bland annat ergonomi, kunskap om 
kost, sömn, stress med mera samt 
även praktiska övningar utifrån 
arbetsplatsens utformning och för-
utsättningar. Efter utbildningen ska 

deltagaren kunna använda praktiska 
och teoretiska kunskaper i hantering 
av redskap och föremål på ett ergo-
nomiskt och kraftbesparande sätt.
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Första hjälpen med hjärt-lungräddning och krisstöd

KursnuMMer:  262
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 3 300 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Kollektivanställda i åkeriföre- 
 tag eller andra intresserade

Kunskap om principerna för hur 
du ska agera på en olycksplats kan 
rädda liv. Här får du lära dig att vidta 
första-hjälpen-åtgärder för säker-
ställande av fri luftväg, vid blödning 
och cirkulationssvikt, att utföra 

hjärt-lungräddning samt litegrand 
om krisstödsbehov och -åtgärder.

 

Gruppledarutbildning steg 1, 2 och 3

KursnuMMer:  270, 271, 272
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  2 dagar/steg
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 9 100 kr/steg för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Kollektivanställda med arbets- 
 ledande uppgifter

Du ges möjlighet att förbättra 
dina svaga sidor och komplettera 
redan starka sidor med syfte att bli 
tryggare i ledarrollen. Detta ökar 
förutsättningarna för att ditt arbets-
lag ska agera korrekt samt känna sig 
trygga och delaktiga. Utbildningen 
är indelad i tre steg och ger bland 
annat kunskap om krav och förvänt-

ningar på ledare, kommunikation, 
det dubbla representantskapet, 
konflikthantering, olika ledarstilar, 
arbetsgruppens psykologi, organi-
sationsutveckling samt personlig 
utveckling. Kursen vänder sig till 
kollektivanställda med arbetsledande 
uppgifter.

Steg 1 (270):
Stockholm
11-12 mars
8-9 april
9-10 sep
11-12 nov

Steg 2 (271):
Stockholm
15 – 16 april
23-24 sep

Steg 3 (272):
Stockholm
22-23 april
2-3 dec

KAlendAriuM

 

Farligt gods – säkerhetsutbildning på nätet – LAND eller SJÖ

Den här utbildningen är en 
så kallad allmän farligt godsut-
bildning men ger inte ADR-intyg. 
Utbildningen är uppdelad i tre 
separata delar: Farligt gods, 
Brandkunskap samt Första hjäl-
pen (se nedan). Varje del avslutas 
med ett kunskapstest och diplom 
kan skrivas ut. Kursen förutsätter 

tillgång till Internet. 
För beställning av licenser, se 
tya.se/tyaskolan.

 

eFarligt gods

Kursen ger grundläggande kunska-
per om hantering av farligt gods 
med märkning, etikettering, trans-
porthandlingar och samlastning.

KurslänGd:  1–3 timmar
MålGruPP:  Alla som hanterar farligt gods
inriKTninG:  Land eller Sjö

 

eFörsta hjälpen

Kursen ger grundläggande kunska-
per i första hjälpen och är en del av 
den säkerhetsutbildning som krävs 
för hantering av farligt gods. Kursen 
lämpar sig väl även för dem som 
inte hanterar farligt gods.

KurslänGd:  1–2 timmar
MålGruPP:  Alla anställda på företaget
inriKTninG:  Land eller Sjö

 

eBrand

Allmän brandkunskap är en del av 
den säkerhetsutbildning som krävs 
för hantering av farligt gods. Kursen 
är lämplig även för dem som inte 
hanterar farligt gods.

KurslänGd:  1–2 timmar
MålGruPP:  Alla anställda på företaget
inriKTninG:  Land eller Sjö

licensPriser:  Enskilda delar: 150 kr/licens för  
 TYA-anslutna, 950 kr/licens för  
 övriga.
 Alla tre delarna (paket): 
 400 kr/licens för TYA-anslutna, 
 2 500 kr/licens för övriga
MålGruPP:  Alla som är delaktiga i hante- 
 ring och transport av farligt  
 gods, oavsett mängd

eL

EARNING

 

Krisstöd

KursnuMMer:  330
PlATs:  Stockholm 
Tid: 25 nov
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 3 850 kr för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Chefer, arbetsledare, skydds- 
 ombud samt andra med ansvar  
 för arbetsmiljön

Kursen ger dig ökad förståelse för 
betydelsen av att bearbeta käns-
lor efter starka upplevelser samt 
grundläggande kunskap om kris-
stöd. Kursen tar upp hur man bör 
agera i samband med en kris eller 
en konflikt och hur de drabbades 
egna resurser kan stärkas för att 
ta hand om traumat. Hur reagerar 

olika människor? Vilka stödinsatser 
är adekvata på arbetsplatser och 
i organisationer? Vad bör du som 
arbetskamrat/chef göra eller låta bli 
att göra? Samt något om krisorgani-
sation och handlingsberedskap.
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Maskininstruktörsutbildning

KursnuMMer:  255
PlATs:  Stockholm 
Tid: 9-10 juni 
 4-5 december
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  5 900 kr
KursvillKor:  D, se sida 124

Detta är en kurs för dig som vill bli 
maskininstruktör och få möjlighet 
att skriva avtal med TYA.  Yrkesbevis 
för de maskinslag du ska utbilda på 
är ett krav. Kursen tar upp de be-
stämmelser som Transportstyrelsen 
och Arbetsmiljöverket har tagit fram 

gällande framförande av och arbete 
med maskiner samt de regler som 
gäller inom bygg- och transport-
sektorn. Kursen tar också upp TYA:s 
avtal, rutiner och anvisningar för de 
olika maskinslagen

 

Miljökörkortet, eLearning

Pris:  400 kr/användare
KursvillKor:  Säljs endast till TYA-anslutna  
 företag och gymnasieskolor  
 med inriktning transport
MålGruPP:  All personal inom transport- 
 branschen

Miljökörkortet är en interaktiv 
grundläggande miljöutbildning, 
som ger dig miljökunskaper på ett 
pedagogiskt, roligt och framför allt 
kostnadseffektivt sätt. De miljöom-
råden som behandlas är: Växthusef-
fekten - Försurning - Övergödning - 
Brutna kretslopp - Luftföroreningar 

- Ozonskiktet - Metaller - Miljögifter 
- Strålning - Hållbar utveckling.  
Upplägget utgår från att du via 
intressanta och roliga övningar 
stimuleras till att söka kunskap för 
att lösa uppgifterna i övningen. För 
demo och beställning, se tya.se/
tyaskolan.

 

Må bra på jobbet – om psykosocial arbetsmiljö

KursnuMMer:  325
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 5 200 kr för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Chefer, arbetsledare, skydds- 
 ombud samt andra med ansvar  
 för arbetsmiljön

Vad är egentligen psykosocial 
arbetsmiljö? Hur behandlar man 
”mjuka” frågor på jobbet? Dessa och 
en rad andra frågor, som exempelvis 
handlar om förändringsarbete och 
kränkande särbehandling, får du 
jobba med på denna kurs. Målsätt-
ningen är att öka medvetandet om 

hur individer och grupper påverkas 
av den psykosociala arbetsmiljön.

eL
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Lastsäkring

KursnuMMer:  217
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 5 940 kr för övriga
YKB-Pris:  1 000 kr
KursvillKor:  C, se sida 124

Denna kurs ger dig som lastar 
enheter för transport, grundläg-
gande kunskap om hur lasten säkras 
med minsta möjliga arbetsinsats och 
materialåtgång för en säker trans-
port, enligt gällande regler.  Kursen 
är lämplig om du arbetar som t.ex. 
lastbilsförare, terminalarbetare eller 
stuveriarbetare. Kursen innehåller 

också information om konsekven-
serna av bristfälligt lastat och säkrat 
gods, ansvarsfrågor, lastpåkän-
ningar under transport, allmänna 
lastsäkringsprinciper samt dessutom 
praktiska lastsäkringsövningar.

13 mars, Landskrona
26 mars, Karlshamn
27 mars, Alvesta
28 mars, Jönköping
9 april, Norrköping
10 april, Stockholm
11 april, Västerås

23 april, Örebro
24 april, Karlstad
25 april, Göteborg
15 maj, Helsingborg
23 sep, Karlshamn
24 sep, Alvesta
25 sep, Jönköping

7 okt, Gävle
8 okt, Sundsvall
9 okt, Umeå
10 okt, Luleå
22 okt, Stockholm
23 okt, Västerås
24 okt, Norrköping

13 nov, Örebro
14 nov, Karlstad
15 nov, Göteborg
26 nov, Landskrona 

KAlendAriuM

 

Mänskliga faktorn - företagsanpassad

KursnuMMer:  258
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Begär offert
KursvillKor:  B, se sida 124
MålGruPP:  Kollektivanställda och tjänste- 
 män

Kursen är en företagsanpassad vari-
ant av ovanstående kurs Mänskliga 
faktorn. Kursen genomförs med 
utgångspunkt från den specifika ar-
betsplatsens förutsättningar, behov 
och önskemål.

 

Mänskliga faktorn

KursnuMMer:  253
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 5 800 kr för övriga
KursvillKor:  B, se sida 124
MålGruPP:  Kollektivanställda och tjänste- 
 män

Mänskliga faktorn är något vi alla 
känner till, men vars konsekvenser 
vi kanske inte så ofta tänker på. 
Denna kurs ger kunskap om hur man 
systematiskt kan minska risker i ar-
betet som härleds till den mänskliga 
faktorn samt hur man kan undgå att 
bli inblandad i en kedja av händelser 

som kan leda till en olycka. Kursen 
innehåller bland annat organisa-
tionsfrågor, mänskligt beteende 
samt informationshantering och 
varvar teori med grupparbeten.
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Psykosocial hälsa och ohälsa - om din stress och andras

KursnuMMer:  331
PlATs:  Stockholm 
Tid: 26-27 nov
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 9 000 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Tjänstemän med arbetsledar- 
 ansvar

Vad är stress egentligen? Denna kurs 
ger dig ökad förståelse för begreppet 
samt hur man kan uppmärksamma 
stress hos både sig själv och andra, 
vad det får för konsekvenser och 
hur dessa kan hanteras. Kursen 
berör bland annat stressituationer 
i vardagen och i arbetslivet, positiv 

och negativ stress, signaler, roller, 
krav, utbrändhet samt kartläggning 
av den egna stressprofilen. Kursen 
vänder sig till tjänstemän.

 

SAM-arbete för arbetsgivare

KursnuMMer:  341
PlATs:  Stockholm 
Tid: 8 okt
KurslänGd:  1 dag
Pris:  675 kr för TYA-anslutna,
 2 700 kr kr för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124
MålGruPP:  Arbetsgivare och chefer inom  
 transportbranschen

Att ha koll på hälsa och arbetsmiljö 
på arbetsplatsen är viktigt ur många 
synvinklar. Företag med ett genom-
tänkt arbetsmiljöarbete har oftast 
fler friska medarbetare. Kursen vän-
der sig till arbetsgivare och chefer. 
Den syftar till att lära känna SAM 
– föreskriften Systematiskt arbets-
miljöarbete som talar om hur arbetet 

ska läggas upp för att hindra att 
personalen skadas eller blir sjuk av 
arbetet. Målsättningen för kursdel-
tagaren är att starta ett SAM-arbete 
på den egna arbetsplatsen.

 

Ritningsgranskning

KursnuMMer:  326
PlATs:  Stockholm
Tid: 20-21 maj
 11-12 nov
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 5 300 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124. 
 Deltagare ska ha genomgått  
 TYA:s grundutbildning PAM  
 eller motsvarande.
MålGruPP:  Chefer, arbetsledare, skydds- 
 ombud

Det blir både billigare och enklare att 
göra förändringarna på ritningssta-
diet än efter det att bygget är klart. 
På denna kurs har vi genomgång 
av Arbetsmiljölagstiftningen, Plan- 
och Bygglagen och andra rele-
vanta regler, skalor och definitioner. 
Granskning av färdiga ritningar och 
grupparbeten. Deltagarna ska, efter 
kurs, kunna förstå, tyda och granska 

ritningar samt kunna ge förslag på 
eventuella förändringar eller för-
bättringar ur arbetsmiljösynpunkt.

 

PAM Repetition

KursnuMMer:  360
Tid/PlATs:  6-7 maj, Malmö
 14-15 okt, Stockholm
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 4 500 kr för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  För dig som gått PAM 1 & 2  
 eller motsvarande och vill få  
 en uppdatering av  
 dina arbetsmiljökunskaper.

Denna kurs vänder sig till dig som 
gått PAM 1 & 2 eller motsvarande 
och vill få en uppdatering av dina 
arbetsmiljökunskaper. Kursen ska 
fräscha upp dina kunskaper från din 
tidigare utbildning. Du får arbeta i 
grupp med fallbeskrivningar kring 
olika arbetsmiljösituationer. Det ger 
dig övning i att använda arbetsmil-

jölagstiftningen. Kursen arrangeras 
två gånger per år och omfattar två 
dagar.

 

Skyddskommittéledamotsutbildning

KursnuMMer:  460
Tid/PlATs:  22 okt, Stockholm 
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna, 
 4 375 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Skyddsombud för kollektivav-
 talsbärande fackföreningar, 
 arbetsgivarrepresentanter eller 
 förtroendevalda. Deltagare 
 ska ha genomgått TYAs grund-
 utbildning PAM eller motsva-
 rande.

Denna kurs vänder sig till dig som 
ska sitta i eller kommer att sitta i en 
skyddskommitté. Du ska efter kursen 
förstå och känna till arbetsord-
ningen samt de olika roller som olika 
ledamöter har i en skyddskommitté. 
Du får lära dig de lagar och regler 
som avser skyddskommitté och dess 
arbetsordning. 
Kursen arrangeras en gång per år 
och omfattar en dag.
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Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - instruktörsutbildning

KursnuMMer:  215
Tid/PlATs:  18-19 mars Stockholm 
 20-21 aug Jönköping
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  5 200 kr för TYA-anslutna,  
 7 000 kr för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124
MålGruPP:  Instruktörer, utbildare, lärare  
 som vill kunna genomföra  
 SKA-konceptet

Deltagarna ska efter kursen kunna 
genomföra SKA konceptet på före-
taget, följa upp resultat samt ge tips 
och råd om sparsam körning. Kursen 
innehåller förutom sparsam körning 
bland annat utbildningsmetodik och 

vänder sig till förare, instruktörer, 
utbildare, handledare samt andra 
som ska vara delaktiga i genomför-
andet av SKA i företaget.

 

Sparsam Körning Lastbil, SKL - instruktörs- /arbetsledarutbildning

KursnuMMer:  275
PlATs:  Stockholm 
Tid: 7 feb
 11 april
 17 okt
 21 nov
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 000 kr för TYA-anslutna,
 2 500 kr för TYA-instruktörer/ 
 lärare, 4 000 kr för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124

Deltagarna ska efter kursen kunna 
genomföra Sparsam körning Lastbil 
konceptet på ett företag. På kursen 
går man igenom hela genomföran-
deprocessen av konceptet ”Sparsam 
körning Lastbil”. Moment som ingår 
är bl.a. uppföljning, dokumentation, 
motivering, utbildning och adminis-
tration.
Kursen vänder sig till arbetsle-
dare, förare, instruktörer, utbildare, 

handledare samt andra anställda i 
åkeriföretag som ska vara delaktiga i 
genomförandet av Sparsam körning 
i företaget. 
För de instruktörer som dessutom 
ska genomföra förarutbildningen i 
företaget kompletteras kursen med 
”YKB-lärarkurs Sparsam körning, 
delkurs 1” kursnummer 821 (se sid 
120).

Det har visat sig att många gånger när 
företag utbildat sina förare i sparsam 
körning har de långsiktiga effekterna av 
exempelvis minskad bränsleförbrukning 
och minskat slitage uteblivit. Därför 
har TYA tagit fram ett koncept som 
företag kan använda sig av för att nå 
de långsiktiga positiva effekterna av 
sparsam körning.

Konceptet finns för två målgrupper:
  Företag med förare som kör lastbilar
  Företag med förare som kör 

arbetsmaskiner

Konceptet genomförs i flera steg i 
företaget. Det börjar med att man 
utbildar en eller flera instruktörer, 
vanligtvis intresserade och motiverade 
förare. Man kan även ta in en utbildad 
konsult för detta. På utbildningen lär 
sig instruktören vilka steg och moment 
som ska genomföras och hur detta ska 
gå till. Instruktören lär sig också hur 
de olika utbildningshjälpmedlen ska 
hanteras. Efter instruktörsutbildningen 

startar sedan arbetet i företaget. Detta 
genomförs av instruktören med stöd 
av arbetsledningen. Det omfattar 
bl.a. dokumentering, uppföljning och 
utbildning av förare. För lastbilsförare 
kan den obligatoriska fortbildningen 
”YKB-lärarkurs Sparsam körning, 
delkurs 1” kombineras med detta 
upplägg.

Positiva effekter av ett genomfört 
sparsam körning koncept är bl.a. 
bestående bränslebesparing, minskad 
servicekostnad och färre olyckor.

 

Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - distansutbildning på Internet 

KurslänGd:  Individuellt
Pris:  30 kr/licens för anslutna före- 
 tag, SKA-/TYA-instruktörer,  
 150 kr/licens för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124
MålGruPP:  Förare av arbetsmaskiner

Denna internetbaserade utbildning ger 
förare kunskaper i hur man sänker sin 
bränsleförbrukning, minskar utsläppen 
av koldioxid, kör säkrare med mindre 
stress samt sköter och underhåller sin 
maskin för en bra ekonomi. Elevhäftet 

Sparsam Körning Mobila arbetsmaski-
ner är tillgängligt som PDF-fil i kursen. 
För kursintyg krävs att deltagarna 
får godkänt resultat på slutprov. För 
beställning av licenser gå in på  
www.tya.se/tyaskolan
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Sparsam Körning Lastbil, SKL – distansutbildning på Internet

KurslänGd:  Individuellt
Pris:  30 kr/licens för anslutna före- 
 tag, SKL-/TYA-instruktörer,  
 150 kr/licens för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124
MålGruPP:  Förare av lastbilar

Denna internetbaserade utbildning i 
form av ett spel ger förare kunskaper 
i hur man sänker sin bränsleförbruk-
ning, minskar utsläppen av koldioxid, 
kör säkrare med mindre stress samt 
sköter och underhåller sitt fordon 
för en bra ekonomi. Elevhäftet Spar-

sam Körning Lastbilar är tillgängligt 
som PDF-fil i kursen. Efter godkänt 
resultat på det avslutande testet får 
deltagare ett kursintyg. För beställ-
ning av licenser gå in på  
www.tya.se/tyaskolan
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sparsam
körning
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Truck - instruktörsutbildning

KursnuMMer:  230
PlATs:  Preliminärt Stockholm 
Tid: 3–7 feb 
 13–17 okt
KurslänGd:  Förberedande arbete samt 
 5 kursdagar
Pris:  15 000 kr för TYA-anslutna,
 22 000 kr för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124

Detta är en utbildning för dig som 
vill bli truckinstruktör och utbilda 
truckförare. Här ges bland annat 
kunskap om truckförarutbildningens 
beståndsdelar, läroplanen, upplägg 
och genomförande av lektion, att 
framträda inför grupp samt genom-
gång av det handledarmaterial som 
ingår i kursavgiften. Kursen innehål-

ler både teoretiska och praktiska 
provlektioner. Gällande körkort samt 
utbildningsintyg för truck samt 
MYCKET god truckvana krävs för att 
gå utbildningen.

 

Truck - instruktörsfortbildning

KursnuMMer:  231
Tid/PlATs:  Särskild inbjudan till instruktö- 
 rer med avtal
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Ej fastställt
KursvillKor:  D, se sida 124

Denna kurs ger information om 
aktuella nyheter och genomgång 
av utbildningsmaterial för redan 
utbildade truckinstruktörer.

 

Truck - att leda och övervaka truckarbetet

KursnuMMer:  256
PlATs:  Stockholm 
Tid: 20 mars 
 25 sep
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 000 kr för TYA-anslutna,
 2 900 kr för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124

Kursens fokus ligger på regler, 
ansvar och risker med truckanvänd-
ning, men behandlar även proble-
matiken med körtillstånd och övrig 
dokumentation. Denna kurs vänder 

sig i första hand till tjänstemän, 
instruktörer och lärare som arbetar i 
truckmiljö. 

G
eM

en
-

sA
M

M
A



24 Se eventuella ändringar på www.tya.se      Se våra boknings- och kursvillkor på sid 124 25 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

å
Keri

Åkeri

å
Keri



26 Se eventuella ändringar på www.tya.se      Se våra boknings- och kursvillkor på sid 124 27 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

å
Keri

På Schenker Åkeri i Halmstad finns näs-
tan 100 anställda som gör allt från att 
köra linje- och distributionstrafik till att 
utföra skräddarsydda transporter. Chris-
ter Johansson som är transportchef, 
berättar att företaget har fasta turer 
till en stor rad orter i Syd- och Mellan-
sverige. Just detta att ingå i Schenkers 
linjenät, tycker han är något som ger 
stora konkurrensfördelar:

– På så sätt kan vi ju erbjuda våra 
kunder ett linjenät som inte bara täcker 
Sverige och Europa utan även resten av 
världen.

Något annat som Schenker Åkeri i 
Halmstad brukar vinna pluspoäng på, är 
de fina siffror som företaget renderar i 
Transportligans mätningar.

– Av de 7,7 miljoner sändningar per 
år som vi hanterar, kommer faktiskt 99,3 
fram i rätt tid!

CHRISTER JOHANSSON FICK för första 
gången höra talas om YKB-kravet på ett 
TYA-seminarium i Sunne under som-
maren 2008.

– Jag blev så tagen att jag redan på 
hemvägen författade ett brev till mina 
chefer på Schenker Åkeri. Detta brev re-

sulterade så småningom i att jag fick ett 
projektuppdrag där jag iordningställde 
ett smörgåsbord med förslag på hur 
Schenker Åkeri skulle kunna klara av att 
erbjuda utbildningen till alla sina förare 
inom utsatt tid.

TILL CHRISTER Johanssons stora glädje, 
antog man hans förstahandsval som 
gick ut på att företaget skulle utbilda 
sina chaufförer själva. Idag har därför 
företaget via TYA:s försorg utbildat 
nio stycken egna YKB-instruktörer och 
Christer Johansson är en av dem.

– För mig personligen har det varit en 
jätterolig resa och att få jobba med YKB 
på det sätt som jag har gjort, ser jag 
som en stor förmån. 

Att han är imponerad av TYA som or-
ganisation är ställt bortom varje tvivel:

– TYA gör verkligen ett fantastiskt 
arbete för att fortbilda oss inom trans-
portbranschen. Tack vare TYA:s instruk-
törskurser har jag fått all den kunskap 
som jag behöver för att själv kunna 
undervisa i YKB på ett bra sätt!

Utan egna YKB-instruktörer, hade 
Schenker Åkeris alternativ varit att köpa 
in ett stort antal 35-timmarsutbildningar.

Internutbildning rolig resa

Åkeri

För ett företag som står och faller med tillgången på 
utbildade yrkesförare, är det naturligtvis viktigt att 
alla anställda chaufförer hinner få sin YKB-fortbild-
ning innan år 2016. Schenker Åkeri i Halmstad är just 
ett sådant företag ...

– Det hade säkert också funkat men 
eftersom vi nu kan styra våra utbild-
ningar till 100 procent, ger det här oss 
naturligtvis en enorm frihet. Bara en 
sådan sak som att vi kan planera in 
YKB-utbildningar till tider då det är 
lite mindre för oss att göra, som till 
exempel i januari och februari, gör så 
klart en enorm skillnad!

Christer Johansson

”TYA gör verkligen ett fantastiskt arbete 

för att fortbilda oss!”
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Djurtransport - fjäderfä

KursnuMMer:  222
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 600 kr för TYA-anslutna,
 2 350 kr för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124

Enligt EG-förordningen (EG) 1/2005 
måste alla, som transporterar fjä-
derfän i samband med en ekonomisk 
verksamhet, kunna visa upp ett 
kompetensbevis på utbildning om 
djurs välbefinnande under transport. 
Kursen innehåller grundläggande 
lagstiftning, fjäderfäs fysiologi och 

naturliga beteende, fordon, han-
teringsteknik, kontroll och tillsyn 
från myndigheter, smittskydd samt 
avslutande prov. Du erhåller kompe-
tensbevis enligt (EG) 1/2005, TYA:s 
kompetensbevis samt TYAs Handbok 
för Djurtransporter.

 

Djurtransport - hästar 

KursnuMMer:  223
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 600 kr för TYA-anslutna,
 2 350 kr för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124

Enligt EG-förordningen (EG) 1/2005 
måste alla, som transporterar 
hästar i samband med en ekonomisk 
verksamhet, kunna visa upp ett 
kompetensbevis på utbildning om 
djurs välbefinnande under transport. 
Kursen innehåller grundläggande 
lagstiftning, hästens fysiologi och 

naturliga beteende, fordon, trans-
portdokument, praktisk dokument-
hantering samt avslutande prov. Du 
erhåller kompetensbevis enligt (EG) 
1/2005, TYAs kompetensbevis samt 
TYAs Handbok för Djurtransporter.

Särskilda kurser 
för Åkeri

Gemensamma 

kurser som även 

passar Åkeri hittar du 

på sid 36!

 

Bärgningsteknik

KursnuMMer:  202
PlATs:  Borås 
Tid: 12-16 maj 
 8-12 sep
KurslänGd:  5 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna
YKB-Pris:  2 000 kr
KursvillKor:  C, se sida 124

Denna kurs ger dig kunskaper i att 
på egen hand och på ett säkert sätt 
behärska och genomföra bärgning 
av lastbil. Exempel på innehåll är 
bärgningsbesked, dragberäkningar, 
försäkringsfrågor, praktisk bärgning 
av lätta och tunga fordon, material-

kännedom, underhåll, arbetarskydd, 
kundbemötande, farligt gods och 
ansvar.

å
Keri



30 Se eventuella ändringar på www.tya.se      Se våra boknings- och kursvillkor på sid 124 31 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

å
Keri

PAM 1 och 2 för Landtransporter
 

PAM för Åkeri (Land-
transport)

KursnuMMer:  Se kalendarium nedan
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  3+3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 8 125 kr för steg 1 och  
 7 475 kr för steg 2 för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Huvudskyddsombud och  
 skyddsombud utsedda av  
 Transportarbetareförbundet  
 samt tjänstemän och arbets- 
 ledare med arbetsuppgifter  
 som rör de kollektivanställdas  
 arbetsmiljö

PAM-kursen bygger på ett gemen-
samt upplägg vilket är anpassat för 
respektive bransch.
Upplägget är två delar à tre dagar, 
med en mellanliggande period. Där 
du som kursdeltagare ska lösa en 
uppgift på din arbetsplats under 
mellanperioden. 
PAM-kursen är en grundutbildning 
där du som kursdeltagare får en bas 
att börja bygga dina arbetsmiljökun-
skaper på.
På PAM 1 tas frågor om faktorer 
som påverkar arbetsmiljön, tillämp-

liga regelverk, systematiskt arbets-
miljöarbete, ansvar, rollfördelning 
och befogenheter upp.
På PAM 2 fördjupas och breddas 
innehållet. Det handlar bland annat 
om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud 
och olycksfall, rehabilitering och 
diskriminering.

PAM 1, 300: 28-30 jan 
PAM 2, 310: 11-13 mars  
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 11-13 feb 
PAM 2, 310: 18-20 mars 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 25-27 feb 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Gävle

PAM 1, 300: 4-6 mars 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Jönköping

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Luleå

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Västerås

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 23-25 sep 
PAM 2, 310: 4-6 nov 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 30 sep–2 okt 
PAM 2, 310: 18-20 nov 
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 14-16 okt 
PAM 2, 310: 25-27 nov 
Plats: Stockholm

KAlendAriuM

Läs mer om 

våra PAM-

kurser på 

sid 6!

 

Djurtransport - kvalitetssäkrad

KursnuMMer:  224
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 delkurs/dag vid två tillfällen
Pris:  2 700 kr för båda delkurserna  
 för TYA-anslutna, 5 700 kr för 
 övriga
KursvillKor:  D, se sida 124

Denna utbildning, som består av två 
delkurser, ger teoretiska och prak-
tiska kunskaper om kvalitetssäkrade 
transporter av lantbrukets djur. Kursen 
innehåller genomgång av lagar, regler 
och förordningar, arbetsmiljö, kontroll 
och tillsyn, djurens fysiologi och 
stresskänslighet, lastning och lossning, 
smittskydd, fordon och fordonshan-
tering samt avslutande prov. Kursen 

vänder sig till djurtransportörer och 
andra som medverkar i transporter 
eller lastning och lossning av lantbru-
kets djur. Du får de kunskaper som 
krävs för att verka som registrerad 
djurtransportör och erhåller kom-
petensbevis enligt (EG) 1/2005, TYAs 
kompetensbevis samt TYAs Handbok 
för Djurtransporter.

 

Packmästare

KursnuMMer:  211
PlATs:  Örebro 
Tid: 18-20 mars
 14-16 oktober
KurslänGd:  3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 13 600 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Expressarbetare med viss erfa- 
 ren het, som är anställda i flytt-
 företag

Efter denna kurs ska du på egen 
hand kunna emballera bohag och 
planera flyttning av bostadslägen-
het. Kursen innehåller flytteknik, 
kundrelationer och service, arbets-
planering, porslinspackning, skydds- 
och specialemballering, tunglyft, 
stuvningsteknik och ergonomi. 

Kursen vänder sig till expressarbe-
tare med viss erfarenhet, anställda i 
flyttföretag.
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Tempererade transporter

KursnuMMer:  206
PlATs:  Helsingborg 
Tid: 8-9 april 
 22-23 okt
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 5 900 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Förare anställda i företag som  
 utför tempererade transporter

Du som förare av tempererade 
transporter lär dig att självständigt 
kunna utföra transporter enligt de 
speciella krav som ställs på hante-
ringen av temperaturkänsligt gods. 
Exempel på innehåll är kylaggregat, 
fordonspåbyggnader, rätt tempe-
ratur och temperaturkänslighet, 
lagstiftning och regler, ansvars- och 

försäkringsfrågor, kundbemötande 
och service.

 

Tankbilsförare - Petroleumtransporter

Denna kurs ger dig som arbetar 
som tankbilsförare med petroleum-
transporter ökade kunskaper om 
ditt yrke, samtidigt som den bidrar 
till säkrare tanktransporter och 
bättre arbetsmiljö. Huvudinnehållet 
i kursen är en genomgång av SPBIs 
Förarhandbok. Bland övrigt innehåll 
kan nämnas nyheter och aktuella 

frågor rörande ADR- och miljölag-
stiftningen. Kursen ger inte ADR-
behörighet. Tankbilsförare som lastar 
petroleumprodukter på oljedepå ska 
enligt krav från SPBI gå denna kurs 
minst vart femte år.

18 mars, Göteborg
19 mars, Jönköping
20 mars, Helsingborg        
8 april, Gävle

9 april, Karlstad
20 maj, Stockholm 
21 maj, Skellefteå
26 aug, Gävle

27 aug, Norrköping 
23 sep, Helsingborg
24 sep, Kalmar
25 sep, Göteborg 

21 okt, Sundsvall
22 okt, Stockholm

KAlendAriuM

KursnuMMer:  205
Tid/PlATs:  Se kurskalendarium nedan
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 2 450 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Kursen vänder sig i första hand  
 till tankbilsförare, men är även

lämplig för t.ex. trafikplanerare 
och personal som ansvarar för 
distributionen vid oljedepåer

”Vi skickar minst två personer varje år. 

I egenskap av skyddsombud eller chef 

är det obligatoriska kurser. För oss som 

företag är det väldigt positivt – PAM-

kurserna är ju både kunskaps- och       

         kompetenshöjande!”
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APL-handledare steg 1

KursnuMMer:  710
FörKunsKAPer:  Yrkesverksam förare (C-kort)  
 under minst 3 år
KursinFo:  Se tya.se/tyaskolan

Utbildningen ger dig grunderna för 
att fungera som APL-handledare för 
såväl gymnasieelever som elever från 
arbetsförmedling. Efter att ha genom-
fört steg 1 får du ett kursintyg.

Kursen vänder sig till dig som har 
intresse för utbildningsfrågor och 
arbetsplatslärande i företaget. Efter 
avslutad kurs förväntas du börja verka 
som handledare för elever i företaget.

 

APL-handledare steg 2

KursnuMMer:  713
MålGruPP:  Instruktörer och handledare i 

 

KursinFo:  Se tya.se/tyaskolan

I denna utbildning får du möjlig-
het att följa upp ditt arbete och 
utvecklas som handledare. Du får 
också viktiga möjligheter till erfaren-
hetsutbyte samt information om ny 
teknik, ny lagstiftning och framti-
dens utbildning.
Steg 2 ska genomföras ca 6 månader 
efter steg 1. Detta för att du ska hin-
na samla tillräckligt med erfarenhet.

Utbildningen APL-handledare steg 1 
och 2 (4+2 dagar) ger dig APL-hand-
ledarcertifikat enligt TYA-modellen.
Efter genomgången utbildning är 
du väl medveten om din roll när det 
gäller arbetsplatslärande. Du ska 
kunna genomföra kvalitativ mäng-
dträning med elever/kursdeltagare 
under arbetsplatslärande.

åkeriföretag, som har 
genomgått kursen kursen 
APL-handledare steg 1.

 

APL-handledare fortbildning

KursnuMMer:  722
MålGruPP:  Instruktörer och handledare i 

 

KursinFo:  Se tya.se/tyaskolan

Efter genomgången kurs ska du 
ha fått uppdateringar avseende ny 
teknik, ny lagstiftning och framti-
dens utbildning. Du ges också viktiga 
möjligheter till erfarenhetsutbyte 
och inspiration. 

åkeriföretag, som har 
genomgått kursen kurserna 
APL-handledare steg 1 och 2.

2 dagar +  2 dagar + 2 dagar + 2 dagar + 2 dagar +  3 dagar

13 dagar

APL-handledare YKB-lärare

6 dagar

Efter totalt 19 dagar är du behörig 

APL-instruktör

YKB Lärarkurs 
- Pedagogik

Sparsam 
körning 

Delkurs 1

Gods- 
transporter 

Delkurs 2

Lagar
& Regler 

Delkurs 3

Ergonomi
& Hälsa 

Delkurs 4

Säkerhet
& Kundfokus 

Delkurs 5

APL-
handledare 

Steg 1

APL-
handledare

Steg 2

4 dagar  +  2 dagar

arbetsplats

lärande (apl)
Som TYA-utbildad APL-handledare eller 
-instruktör är du väl rustad att på ett 
professionellt sätt kunna ta emot både 
ungdomar och vuxna som vill lära sig 
lastbilsföraryrket. 

Varför bör transportföretagen utbilda 
APL-handledare och instruktörer?

  Rekryteringsaspekten. Det behövs fler 
välutbildade yrkesförare till branschen. 
APL möjliggör att fler förare kan utbildas.

  Trafiksäkerhetsaspekten. Att komma 
direkt från skolan till en anställning i 
ensamarbete blir för många ett alltför 
stort steg. APL innebär att nödvändig 
mängdträning möjliggörs under 
utbildningen på ett kostnadseffektivt 
sätt och att utbildningen blir 100% 
verklighetsanknuten.

  Kompetensaspekten. Utbildning 
är inte bara det formella lärandet i 
skolan utan den stora delen av lärandet 
försiggår i arbetet.

APL-certifierat företag
För att vara certifierat ska det på ett 
företag finnas minst en certifierad 
handledare samt minst en certifierad 
instruktör.
För mer information om APL se tya.se

TYA-certifierad APL-handledare
För att vara certifierad handledare ska 
man ha genomgått utbildningarna APL-
handledare steg 1 och APL-handledare 
steg 2.
För mer information om APL se tya.se

TYA-certifierad APL-instruktör
Som APL-Instruktör organiserar du 
och genomför arbetsplatslärande, 
APL, på företag tillsammans med 
olika utbildningsaktörer. För att vara 
certifierad instruktör ska man ha 
genomgått handledarutbildningarna 
steg 1 och steg 2. Dessutom ska 
man ha genomgått samtliga YKB-
lärarutbildningar (6 kurser). Läs mer om 
YKB på sidan 114.
För mer information om APL se tya.se

APL-handledare 

och instruktörer
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Särskilda kurser för Åkeri 
hittar du på sid 28!

Gemensamma kurser 
för Åkeri

Arbetsmiljö för alla  s 12

Arbetsmiljö och ekonomi - möjligheter och vinster s 12

Bakgavellyft, eLearning s 13

Ekonomi för alla, eLearning s 13

Ergonomi, eLearning s 13

Ergonomi och hälsa - företagsanpassad s 13

Gruppledare steg 1, 2 och 3 s 15

Krisstöd s 15

Lastsäkring s 16

Maskininstruktörsutbildning s 16

Miljökörkortet, eLearning s 17

Må bra på jobbet - om psykosocial arbetsmiljö s 17

Mänskliga faktorn s 17

Mänskliga faktorn - företagsanpassad s 17

PAM Repetition s 18

Psykosocial hälsa och ohälsa - om din stress och andras s 18

Ritningsgranskning s 18

SAM-arbete för arbetsgivare s 19

Skyddskommittéledamotsutbildning s 19

Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - distansutbildning på Internet  s 21

Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - instruktörsutbildning s 21

Sparsam Körning Lastbil, SKL – distansutbildning på Internet s 21

Sparsam Körning Lastbil, SKL - instruktörs- /arbetsledarutbildning s 21

eL
EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

Farligt gods – säkerhetsutbildning på nätet – LAND eller SJÖ s 14

 eBrand S 14

 eFarligt gods  S 14

 eFörsta hjälpen S 14

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

Första hjälpen med hjärt-lungräddning och krisstöd s 14

Truck - att leda och övervaka truckarbetet s 22

Truck instruktörsutbildning s 22

Truck instruktörsfortbildning s 22
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YKB förarkurs - Sparsam körning, delkurs 1 s 118

YKB förarkurs - Godstransporter, delkurs 2 s 118

YKB förarkurs - Lagar och regler, delkurs 3 s 119

YKB förarkurs - Ergonomi och hälsa, delkurs 4 s 119

YKB förarkurs - Säkerhet och kundfokus, delkurs 5 s 119

YKB lärarkurs - Sparsam körning,  delkurs 1 s 120

YKB lärarkurs - Godstransporter, delkurs 2 s 121

YKB lärarkurs - Lagar och regler, delkurs 3 s 121

YKB lärarkurs - Ergonomi och hälsa, delkurs 4 s 121

YKB lärarkurs - Säkerhet och kundfokus, delkurs 5 s 122

YKB lärarkurs - Pedagogik s 122

å
Keri
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Nina Paglert som är personalchef, 
berättar att företaget som grundades 
på 1920-talet, sedan 1983 är helt 
personalägt. Själv är hon en av totalt 
20 ägare.

– På Varbergs Taxi kör dock ingen i 
egen regi utan alla är anställda. Totalt 
har vi ca 120 taxiförare men bland 
dem finns allt från heltidsanställda till 
sådana som bara går in och kör ett par 
resor per år.

Att Varbergs Taxi är beroende av 
extrapersonal, är inte så konstigt. 
Som den attraktiva sommarstad som 
Varberg är, fördubblas nämligen antalet 
invånare i innerstaden under juni, juli 
och augusti – från 30 000 till 60 000! 

Även om de positiva sidorna övervä-
ger, är det naturligtvis också som så att 
risken för incidenter ökar under denna 
period. Att tillsammans med företagets 

telefonister gå kursen Krisstöd i TYA:s 
regi, är därför något som har känts 
naturligt för Nina Paglert:

– Jag tyckte att vi lärde oss mycket 
värdefullt. Och inte minst är det viktigt 
för telefonisterna att få denna kunskap 
– det är ju trots allt de som taxiförarna 
ringer till vid eventuella rån- och miss-
handelsfall.

Utöver detta, har Varbergs Taxi även 
ordnat så att ett fyrtiotal av taxiförarna 
har fått gå TYA:s kurs ”Hot och våld 
mot taxiförare”:

– Även om vi försöker att lära våra 
taxiförare att hålla en låg profil och ta 
eventuella påhopp med jämnmod, tar 
det ändå mer skruv när någon annan 
säger det. Det är som att de får en helt 
annan förståelse – man riktigt ser hur 
små lampor av insikt tänds i dem!

Det faktum att TYA höll kursen i 

Varberg, är något som Nina Paglert är 
väldigt tacksam för:

– För oss betydde detta oerhört 
mycket, inte minst ekonomiskt. Min 
förhoppning är helt klart att vi kommer 
att kunna hålla ytterligare en kurs här 
i Varberg så att lika många till av våra 
taxiförare får möjlighet att gå!

Något annat som Nina Paglert vill 
passa på att flagga för, är TYA:s kurser 
PAM 1 och 2 (Praktisk arbetsmiljöut-
bildning 1 och 2):

– För oss har dessa kurser inneburit 
att vi sedan våren 2011, kan titulera oss 
som Säker Grön Taxi, vilket vi kommer 
att ha stor fördel av vid framtida upp-
handlingar. PAM 1 och 2 är naturligtvis 
inte tillräckliga i sig för att bli Säker 
Grön Taxi men i vårt fall utgjorde de 
verkligen startskottet!

Krisstöd viktigt i växeln

taxi

Färdtjänst, skolskjutsar, sjukresor, barn med särskilda 
behov, iltransport av blod mellan sjukhus – och så 
vanlig taxiverksamhet då förstås. Ja, på anrika Var-
bergs Taxi är man sannerligen van vid att transportera 
det mesta.

”Det är som att de får en 

helt annan förståelse.”
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Hot och våld mot taxiförare

KursnuMMer:  227
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 4 600 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Taxiförare

Här får du insikt i psykologiska och 
andra faktorer som kan bidra till att 
en hot- eller våldssituation upp-
står. Du får utveckla förmågan att 
med ett personligt förhållningssätt 
förhindra att farliga situationer upp-
står, eller lindra dess negativa effek-
ter, lära dig tillämpliga regler samt 
får kännedom om larmutrustning, 

larmrutiner etc. Exempel på innehåll 
är lagstiftning, arbetsmiljöansvar, 
brottsstatistik, konflikter, värde-
ringar, kommunikation, larmrutiner, 
inre säkerhet, nödvärnsrätt samt 
praktiska övningar och exempel.

 

Färdtjänstförare

KursnuMMer:  229
PlATs:  Gävle 
Tid: 29-30 oktober
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 4 350 kr kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Förare anställda i företag som  
 utför färdtjänst- och handi- 
 kapptransporter, främst med  
 specialfordon

Efter denna kurs ska du självstän-
digt kunna utföra färdtjänst- och 
handikapptransporter på ett säkert 
och förtroendeingivande sätt, med 
förståelse för hur viktigt det är att 
bemöta passagerare med särskilda 
behov på ett bra sätt. Kursen inne-
håller bland annat säkerhetsfrågor, 
olika funktionsnedsättningar och 
bemötande, sekretess, ergonomi, 

förflyttningsteknik och hjälpmedel. 
Kursen vänder sig till dig som utför 
färdtjänst- och handikapptranspor-
ter, främst med specialfordon.

Särskilda kurser för Taxi/
Samhällsbetalda resor

Gemensamma kurser 

som även passar Taxi/

Samhällsbetalda resor 

hittar du på sid 48!
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PAM 1 och 2 för Landtransporter
 

PAM för Åkeri (Land-
transport)

KursnuMMer:  Se kalendarium nedan
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  3+3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 8 125 kr för steg 1 och  
 7 475 kr för steg 2 för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Huvudskyddsombud och  
 skyddsombud utsedda av  
 Transportarbetareförbundet  
 samt tjänstemän och arbets- 
 ledare med arbetsuppgifter  
 som rör de kollektivanställdas  
 arbetsmiljö

PAM-kursen bygger på ett gemen-
samt upplägg vilket är anpassat för 
respektive bransch.
Upplägget är två delar à tre dagar, 
med en mellanliggande period. Där 
du som kursdeltagare ska lösa en 
uppgift på din arbetsplats under 
mellanperioden. 
PAM-kursen är en grundutbildning 
där du som kursdeltagare får en bas 
att börja bygga dina arbetsmiljökun-
skaper på.
På PAM 1 tas frågor om faktorer 
som påverkar arbetsmiljön, tillämp-

liga regelverk, systematiskt arbets-
miljöarbete, ansvar, rollfördelning 
och befogenheter upp.
På PAM 2 fördjupas och breddas 
innehållet. Det handlar bland annat 
om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud 
och olycksfall, rehabilitering och 
diskriminering.

PAM 1, 300: 28-30 jan 
PAM 2, 310: 11-13 mars  
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 11-13 feb 
PAM 2, 310: 18-20 mars 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 25-27 feb 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Gävle

PAM 1, 300: 4-6 mars 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Jönköping

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Luleå

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Västerås

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 23-25 sep 
PAM 2, 310: 4-6 nov 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 30 sep–2 okt 
PAM 2, 310: 18-20 nov 
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 14-16 okt 
PAM 2, 310: 25-27 nov 
Plats: Stockholm

KAlendAriuM

Läs mer om 

våra PAM-

kurser på sid 

6!
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Gemensamma kurser för 
Taxi/Samhällsbetalda resor

Mänskliga faktorn s 17

Mänskliga faktorn - företagsanpassad s 17

PAM Repetition s 18

Psykosocial hälsa och ohälsa - om din stress och andras s 18

Ritningsgranskning s 18

SAM-arbete för arbetsgivare s 19

Skyddskommittéledamotsutbildning s 19

 

Arbetsmiljö för alla  s 12

Ekonomi för alla, eLearning s 13

Ergonomi, eLearning s 13

Första hjälpen med hjärt-lungräddning och krisstöd s 14

Gruppledare steg 1, 2 och 3 s 15

Krisstöd s 15

Miljökörkortet, eLearning s 17

Må bra på jobbet - om psykosocial arbetsmiljö s 17

Farligt gods – säkerhetsutbildning på nätet – LAND eller SJÖ s 14

 eBrand  S 14

 eFarligt gods  S 14

 eFörsta hjälpen S 14

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

Särskilda 

kurser för 

Taxi hittar 

du på sid 

44!
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På Schenkers terminal i Spånga, är det 
inte några små mängder paket som 
hanteras varje dag. Eller vad sägs om ett 
snitt på 38 000 paket? Peter Gunnars-
son som är avdelningschef för paket-
terminalen där ett 60-tal personer är 
anställda, är den första att hålla med om 
att mängden är lika anmärkningsvärd 
som den låter för en oinvigd.

– 38 000 paket är helt galet mycket. 
Men trots att vi hanterar så många 
paket varje dag, är det ändå sällan något 
som fallerar. Tvärtom håller vi våra 
tidtabeller till 97 procent och rättsorte-
ringen på 99,8 procent!

Även när det gäller kundnöjdhet lig-
ger produkten Parcel bra till:

– Förutom 2011 har vi faktiskt legat i 
topp under de senaste fem åren.

En förutsättning för att kunna er-
bjuda bra service är förstås att persona-

len trivs på sin arbetsplats. Enligt Peter 
Gunnarsson är dock jobbet i sig både 
tungt och stressigt. Att hantera mindre 
paket som väger upp till 30 kg, är nämli-
gen inget latmansgöra.

– Eftersom paketen ifråga är så små, 
finns det inte så många hjälpmedel att 
tillgå och de som finns används sällan 
eftersom de upplevs som för omständli-
ga. För företaget är det därför viktigt att 
förbättra arbetsmiljön i så hög utsträck-
ning som möjligt.

– Det finns ju inget företag som 
tjänar på att låta personalen slita ut sig 
i onödan. På Schenker jobbar vi därför 
ständigt med ergonomiska frågor. Med 
den nya sorteringsbanan hände det 
mycket bra på en gång men det är ändå 
viktigt att man inte stannar upp utan 
alltid fortsätter att sträva framåt.

Peter Gunnarsson berättar att Schen-

Ergonomi ständig fråga

terminal 
/lager

Att hantera små paket innebär paradoxalt nog ett 
tungt arbete. För Schenker gäller alltså uppdraget att 
kontinuerligt förbättra arbetsmiljön för företagets 
anställda. TYA:s kurser i arbetsmiljö (PAM) har varit en 
god hjälp på vägen.

ker själva har ett gediget kursutbud att 
tillgå. Till TYA har man därför endast 
vänt sig när det gäller kurserna PAM 1 
och 2 (Praktisk arbetsmiljöutbildning 1 
och 2):

– Själv anser jag att det är väldigt 
viktigt med PAM, eftersom alla behöver 
förstå nyttan av det. Man märker tyd-
ligt att intresset ökar ju mera kunskap 
man får i ämnet och efter en arbetsmil-
jöutbildning hamnar alltid dessa frågor 
högre upp på dagordningen än vad 
som var fallet innan.

Utöver att fortsätta skicka anställda 
till PAM-utbildningarna, har även Peter 
Gunnarsson långt framskridna planer 
på att använda sig av TYA:s eLearning-
kurs i ergonomi:

– När det gäller ergonomi har vi 
tidigare tagit hit instruktörer men vi 
upplever att det inte har gett så mycket. 
eLearning passar dessutom ypperligt 
för vår verksamhet. Detta att man inte 
behöver samla alla vid ett tillfälle utan 
att de kan sitta en timme här och där, 
är något helt suveränt. Dessutom är 
utbildningen helt kostnadsfri – det är 
liksom bara att tacka och ta emot!

”Inget företag tjänar på 

att låta personalen slita ut 

sig i onödan”
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Särskilda kurser 
för Terminal/Lager

PAM 1 och 2 för Landtransporter
 

PAM för Åkeri (Land-
transport)

KursnuMMer:  Se kalendarium nedan
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  3+3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 8 125 kr för steg 1 och  
 7 475 kr för steg 2 för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Huvudskyddsombud och  
 skyddsombud utsedda av  
 Transportarbetareförbundet  
 samt tjänstemän och arbets- 
 ledare med arbetsuppgifter  
 som rör de kollektivanställdas  
 arbetsmiljö

PAM-kursen bygger på ett gemen-
samt upplägg vilket är anpassat för 
respektive bransch.
Upplägget är två delar à tre dagar, 
med en mellanliggande period. Där 
du som kursdeltagare ska lösa en 
uppgift på din arbetsplats under 
mellanperioden. 
PAM-kursen är en grundutbildning 
där du som kursdeltagare får en bas 
att börja bygga dina arbetsmiljökun-
skaper på.
På PAM 1 tas frågor om faktorer 
som påverkar arbetsmiljön, tillämp-

liga regelverk, systematiskt arbets-
miljöarbete, ansvar, rollfördelning 
och befogenheter upp.
På PAM 2 fördjupas och breddas 
innehållet. Det handlar bland annat 
om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud 
och olycksfall, rehabilitering och 
diskriminering.

PAM 1, 300: 28-30 jan 
PAM 2, 310: 11-13 mars  
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 11-13 feb 
PAM 2, 310: 18-20 mars 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 25-27 feb 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Gävle

PAM 1, 300: 4-6 mars 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Jönköping

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Luleå

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Västerås

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 23-25 sep 
PAM 2, 310: 4-6 nov 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 30 sep–2 okt 
PAM 2, 310: 18-20 nov 
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 14-16 okt 
PAM 2, 310: 25-27 nov 
Plats: Stockholm

KAlendAriuM

 

Arbetsmiljön på din arbetsplats

KursnuMMer:  327
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna. För  
 övriga begär offert.
KursvillKor:  C, se sida 124. Kursen genom-
 förs om minst 14 deltagare
 anmälts. Maximalt antal delta-
 gare är 22 personer.
MålGruPP:  Kollektivanställda

Samverkan i arbetsmiljöarbetet 
underlättas om alla på arbetsplatsen 
har grundläggande arbetsmiljökun-
skaper. Kursen tar upp grunderna i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
arbetstagarnas rättigheter och 
skyldigheter samt arbetsmiljöregler 
inom branschen. Kursen vänder sig 
till dig som kollektivanställd. Den 
genomförs på din arbetsplats och 

anpassas till förhållandena där.
Filmsekvenser som illustrerar typiska 
arbetsmiljöfrågor i din bransch 
används som utgångspunkt för 
gruppdiskussioner där dina yrkeser-
farenheter tas till vara.

NYHET! Lastning och lossning, terminalarbetare
Vi planerar för en ny kurs i vårt utbud. Håll utkik på TYA-skolans hemsida 

eller hör av dig för närmare information om när och var den kommer att 

genomföras! Du som arbetar på terminal får här möjligheten att lära mer 

om arbetsteknik och förebyggande ergonomi, säkerhet för dig själv och i 

samspelet med andra samt en del lastsäkring.

Gemensamma 

kurser som även 

passar Terminal/

Lager hittar du på 

sid 58!
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eL
EARNING
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EARNING

Gemensamma kurser för
Terminal/Lager

Arbetsmiljö för alla  s 12

Arbetsmiljö och ekonomi - möjligheter och vinster s 12

Bakgavellyft, eLearning s 13

Ekonomi för alla, eLearning s 13

Ergonomi, eLearning s 13

Ergonomi och hälsa - företagsanpassad s 13

 

Första hjälpen med hjärt-lungräddning och krisstöd s 14

Gruppledare steg 1, 2 och 3 s 15

Krisstöd s 15

Lastsäkring s 16

Maskininstruktörsutbildning s 16

Miljökörkortet, eLearning s 17

Må bra på jobbet - om psykosocial arbetsmiljö s 17

Mänskliga faktorn s 17

Mänskliga faktorn - företagsanpassad s 17

PAM Repetition s 18

Psykosocial hälsa och ohälsa - om din stress och andras s 18

Ritningsgranskning s 18

SAM-arbete för arbetsgivare s 19

Skyddskommittéledamotsutbildning s 19

Truck - att leda och övervaka truckarbetet s 22

Truck instruktörsutbildning s 22

Truck instruktörsfortbildning s 22

eL

EARNING

Farligt gods – säkerhetsutbildning på nätet – LAND eller SJÖ s 14

 eBrand  S 14

 eFarligt gods  S 14

 eFörsta hjälpen S 14

eL

EARNING

eL

EARNING

Särskilda kurser 

för Terminal/

Lager hittar du 

på sid 54!



60 Se eventuella ändringar på www.tya.se      Se våra boknings- och kursvillkor på sid 124 61 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

miljö

M
iljö



62 Se eventuella ändringar på www.tya.se      Se våra boknings- och kursvillkor på sid 124 63 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

M
iljö

På miljöföretaget SITA är den tiden då 
man ”bara” hämtade sopor och utförde 
slamsugning, sedan länge förbi. Henrik 
Linnarsson som är chef för miljö, kvalitet 
och säkerhet, berättar att en av de stora 
skillnaderna jämfört med tidigare, är 
att SITA satsar alltmer på förebyggande 
åtgärder för att spara miljön. 

– Eftersom allting bygger på att man 
ska sortera avfall vid källan, ger vi råd 
till såväl privatpersoner som företag och 
informerar om effekten av att sortera 
avfall och restprodukter. Om önskemål 
finns, kan vi även hyra ut miljöarbetare 
som hjälper till att sortera rätt på plats, 
till exempel vid stora byggarbetsplatser. 

Att miljötänket genomsyrar hela 
SITA:s affärsidé märks inte minst på fö-
retagets pedagogiska hemsida, där man 
genom några enkla knapptryckningar 
kan få reda på hur mycket koldioxid 

man sparar genom att återvinna olika 
typer av materialslag. 

Idag finns SITA på ett 60-tal platser i 
landet – från Skurup i söder till Örn-
sköldsvik i norr – och totalt har företa-
get ca 1 100 anställda. Med tanke på att 
800 av dem är miljöarbetare (varav de 
flesta är försedda med körkort för tunga 
fordon) är det lätt att förstå att man på 
SITA kände en viss oro över hur före-
taget skulle hinna förse alla dessa med 
35-timmars YKB inom utsatt tid. 

– I samråd med TYA:s Anders Jonzon 
kom vi dock i ett tidigt skede fram till 
att vi skulle tjäna både tid och pengar 
på att hålla utbildningarna i egen regi. 

I DAG HAR FÖRETAGET sex instruktörer 
som har utbildats av TYA och Henrik Lin-
narsson är en av dem. Eftersom SITA:s 
mål är att inte bara alla anställda utan 

Kursen gav dialog

miljö

Ett grundligt miljötänkande genomsyrar hela SITA. 
Men hur skulle man gå tillväga för att få företagets 
alla miljöarbetare YKB-utbildade i tid? Med hjälp av 
TYA:s lärarkurser har lagens krav blivit hanterbara – 
och rent av blivit ett ”drömscenario”!

även inlejda chaufförer ska ha blivit 
erbjudna att gå YKB-fortbildningen 
innan år 2015, har företaget gått ut 
hårt. Eller vad sägs om att låta de nyba-
kade YKB-instruktörerna utbilda 1 000 
(!) personer under 2011 i delavsnitt 4 
(Ergonomi och hälsa)? 

SJäLV äR HENRIK LINNARSSON mycket 
nöjd med det faktum att han fick gå sin 
instruktörsutbildning via TYA:s försorg: 

– Jag tycker att kursen gav mig väl-
digt mycket. Dels fick jag ett teoretiskt 
underlag som med mindre justeringar 
passar vår verksamhet väldigt väl, dels 
försågs jag med många bra tips på vad 
man ska tänka på som lärare för att 
undvika de värsta fallgroparna. 

Till skillnad mot många andra före-
tag, har SITA valt att se YKB-kravet som 
något genuint positivt: 

– Bara detta att få igång en dialog 
med alla våra anställda är otroligt 
värdefullt för oss. Det är ju ändå de 
som dagligen representerar oss ut mot 
kund, så att få veta vilka problem som 
de möter i sin vardag, är något helt 
fantastiskt. För oss har lagkravet på 
YKB därför blivit ett drömscenario!

”Jag tycker att kursen gav 

mig väldigt mycket.”
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Särskilda kurser 
för Miljö

Gemensamma kurser som även passar Miljö hit-tar du på sid 68!

PAM 1 och 2 för Landtransporter
 

PAM för Åkeri (Land-
transport)

KursnuMMer:  Se kalendarium nedan
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  3+3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 8 125 kr för steg 1 och  
 7 475 kr för steg 2 för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Huvudskyddsombud och  
 skyddsombud utsedda av  
 Transportarbetareförbundet  
 samt tjänstemän och arbets- 
 ledare med arbetsuppgifter  
 som rör de kollektivanställdas  
 arbetsmiljö

PAM-kursen bygger på ett gemen-
samt upplägg vilket är anpassat för 
respektive bransch.
Upplägget är två delar à tre dagar, 
med en mellanliggande period. Där 
du som kursdeltagare ska lösa en 
uppgift på din arbetsplats under 
mellanperioden. 
PAM-kursen är en grundutbildning 
där du som kursdeltagare får en bas 
att börja bygga dina arbetsmiljökun-
skaper på.
På PAM 1 tas frågor om faktorer 
som påverkar arbetsmiljön, tillämp-

liga regelverk, systematiskt arbets-
miljöarbete, ansvar, rollfördelning 
och befogenheter upp.
På PAM 2 fördjupas och breddas 
innehållet. Det handlar bland annat 
om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud 
och olycksfall, rehabilitering och 
diskriminering.

PAM 1, 300: 28-30 jan 
PAM 2, 310: 11-13 mars  
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 11-13 feb 
PAM 2, 310: 18-20 mars 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 25-27 feb 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Gävle

PAM 1, 300: 4-6 mars 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Jönköping

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Luleå

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Västerås

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 23-25 sep 
PAM 2, 310: 4-6 nov 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 30 sep–2 okt 
PAM 2, 310: 18-20 nov 
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 14-16 okt 
PAM 2, 310: 25-27 nov 
Plats: Stockholm

KAlendAriuM
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APL-handledare steg 1

KursnuMMer:  710
FörKunsKAPer:  Yrkesverksam förare (C-kort)  
 under minst 3 år
KursinFo:  Se tya.se/tyaskolan

Utbildningen ger dig grunderna för 
att fungera som APL-handledare för 
såväl gymnasieelever som elever från 
arbetsförmedling. Efter att ha genom-
fört steg 1 får du ett kursintyg.

Kursen vänder sig till dig som har 
intresse för utbildningsfrågor och 
arbetsplatslärande i företaget. Efter 
avslutad kurs förväntas du börja verka 
som handledare för elever i företaget.

 

APL-handledare steg 2

KursnuMMer:  713
MålGruPP:  Instruktörer och handledare i 

 

KursinFo:  Se tya.se/tyaskolan

I denna utbildning får du möjlig-
het att följa upp ditt arbete och 
utvecklas som handledare. Du får 
också viktiga möjligheter till erfaren-
hetsutbyte samt information om ny 
teknik, ny lagstiftning och framti-
dens utbildning.
Steg 2 ska genomföras ca 6 månader 
efter steg 1. Detta för att du ska hin-
na samla tillräckligt med erfarenhet.

Utbildningen APL-handledare steg 1 
och 2 (4+2 dagar) ger dig APL-hand-
ledarcertifikat enligt TYA-modellen.
Efter genomgången utbildning är 
du väl medveten om din roll när det 
gäller arbetsplatslärande. Du ska 
kunna genomföra kvalitativ mäng-
dträning med elever/kursdeltagare 
under arbetsplatslärande.

åkeriföretag, som har 
genomgått kursen kursen 
APL-handledare steg 1.

 

APL-handledare fortbildning

KursnuMMer:  722
MålGruPP:  Instruktörer och handledare i 

 

KursinFo:  Se tya.se/tyaskolan

Efter genomgången kurs ska du 
ha fått uppdateringar avseende ny 
teknik, ny lagstiftning och framti-
dens utbildning. Du ges också viktiga 
möjligheter till erfarenhetsutbyte 
och inspiration. 

åkeriföretag, som har 
genomgått kursen kurserna 
APL-handledare steg 1 och 2.

arbetsplats

lärande (apl)
APL-handledare 

och instruktörer

Som TYA-utbildad APL-handledare eller 
-instruktör är du väl rustad att på ett 
professionellt sätt kunna ta emot både 
ungdomar och vuxna som vill lära sig 
lastbilsföraryrket. 

Varför bör transportföretagen utbilda 
APL-handledare och instruktörer?

  Rekryteringsaspekten. Det behövs fler 
välutbildade yrkesförare till branschen. 
APL möjliggör att fler förare kan utbildas.

  Trafiksäkerhetsaspekten. Att komma 
direkt från skolan till en anställning i 
ensamarbete blir för många ett alltför 
stort steg. APL innebär att nödvändig 
mängdträning möjliggörs under 
utbildningen på ett kostnadseffektivt 
sätt och att utbildningen blir 100% 
verklighetsanknuten.

  Kompetensaspekten. Utbildning 
är inte bara det formella lärandet i 
skolan utan den stora delen av lärandet 
försiggår i arbetet.

APL-certifierat företag
För att vara certifierat ska det på ett 
företag finnas minst en certifierad 
handledare samt minst en certifierad 
instruktör.
För mer information om APL se tya.se

TYA-certifierad APL-handledare
För att vara certifierad handledare ska 
man ha genomgått utbildningarna APL-
handledare steg 1 och APL-handledare 
steg 2.
För mer information om APL se tya.se

TYA-certifierad APL-instruktör
Som APL-Instruktör organiserar du 
och genomför arbetsplatslärande, 
APL, på företag tillsammans med 
olika utbildningsaktörer. För att vara 
certifierad instruktör ska man ha 
genomgått handledarutbildningarna 
steg 1 och steg 2. Dessutom ska 
man ha genomgått samtliga YKB-
lärarutbildningar (6 kurser). Läs mer om 
YKB på sidan 114.
För mer information om APL se tya.se

2 dagar +  2 dagar + 2 dagar + 2 dagar + 2 dagar +  3 dagar

13 dagar

APL-handledare YKB-lärare

6 dagar

Efter totalt 19 dagar är du behörig 

APL-instruktör

YKB Lärarkurs 
- Pedagogik

Sparsam 
körning 

Delkurs 1

Gods- 
transporter 

Delkurs 2

Lagar
& Regler 

Delkurs 3

Ergonomi
& Hälsa 

Delkurs 4

Säkerhet
& Kundfokus 

Delkurs 5

APL-
handledare 

Steg 1

APL-
handledare

Steg 2

4 dagar  +  2 dagar
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Särskilda kurser för Miljö hittar du på sid 64!

Gemensamma kurser 
för Miljö

Arbetsmiljö för alla  s 12

Arbetsmiljö och ekonomi - möjligheter och vinster s 12

Bakgavellyft, eLearning s 13

Ekonomi för alla, eLearning s 13

Ergonomi, eLearning s 13

Ergonomi och hälsa - företagsanpassad s 13

Första hjälpen med hjärt-lungräddning och krisstöd s 14

Gruppledare steg 1, 2 och 3 s 15

Krisstöd s 15

Lastsäkring s 16

Maskininstruktörsutbildning s 16

Miljökörkortet, eLearning s 17

Må bra på jobbet - om psykosocial arbetsmiljö s 17

Mänskliga faktorn s 17

Mänskliga faktorn - företagsanpassad s 17

PAM Repetition s 18

Psykosocial hälsa och ohälsa - om din stress och andras s 18

Ritningsgranskning s 18

SAM-arbete för arbetsgivare s 19

Skyddskommittéledamotsutbildning s 19

Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - distansutbildning på Internet  s 21

Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - instruktörsutbildning s 21

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

Farligt gods – säkerhetsutbildning på nätet – LAND eller SJÖ s 14

 eBrand  S 14

 eFarligt gods  S 14

 eFörsta hjälpen S 14

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING
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Sparsam Körning Lastbil, SKL – distansutbildning på Internet s 21

Sparsam Körning Lastbil, SKL - instruktörs- /arbetsledarutbildning s 21

Truck - att leda och övervaka truckarbetet s 22

Truck instruktörsutbildning s 22

Truck instruktörsfortbildning s 22

YKB förarkurs - Sparsam körning, delkurs 1 s 118

YKB förarkurs - Godstransporter, delkurs 2 s 118

YKB förarkurs - Lagar och regler, delkurs 3 s 119

YKB förarkurs - Ergonomi och hälsa, delkurs 4 s 119

YKB förarkurs - Säkerhet och kundfokus, delkurs 5 s 119

YKB lärarkurs - Sparsam körning,  delkurs 1 s 120

YKB lärarkurs - Godstransporter, delkurs 2 s 121

YKB lärarkurs - Lagar och regler, delkurs 3 s 121

YKB lärarkurs - Ergonomi och hälsa, delkurs 4 s 121

YKB lärarkurs - Säkerhet och kundfokus, delkurs 5 s 122

YKB lärarkurs - Pedagogik s 122

M
iljö

eL

EARNING

M
iljö
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– En bra lastare ska vara seg snarare än 
urstark, säger Bo-Erik Backman, flygplans-
lastare, bagagespecialist och skyddsombud 
på SAS Ground Handling, Arlanda.

Han räknade faktiskt en gång att drygt 
sex ton blandade väskor passerade hans 
händer under bara en timme här, långt inne 
i flygplatsens allra heligaste. I bagagehal-
larna pågår en närmast obegriplig aktivitet, 
bara ett par våningar under de glänsande 
taxfreehyllorna. En stor del av väskans väg 
från incheckning till sortering hanteras 
automatiskt via olika transportsystem men 
faktum kvarstår – väskorna ska sorteras till 
vagnar eller containers och sedan ombord 
på flygplanen – och då är det i princip bara 
handkraft som gäller.

– Flygplanen ser ut som de gör. Lastarnas 
arbete har knappt ändrats på 30 år, säger 
Bo-Erik.

SAS Ground Handling, SGH, är ett av 
fyra handlingbolag som verkar på Arlanda. 
Företaget har cirka 450 anställda lastare på 
Arlanda. 

SGH har använt TYA:s kurser i ergonomi 
för att utbilda personalen i vikten av att 
lyfta rätt och att använda de redskap som 
står till buds, till exempel Vaculex, en va-
cuumlyftare för väskor.

– Kurserna är flexibla och har tagits emot 
mycket bra, det är få som lyfter i handtagen 
numera, berättar Lena Säfström, arbetsmil-
jökoordinator på SGH.

DE BEFINTLIGA VACuuMLYFTARNA är ett resul-
tat av Bagageutvecklingsgruppen, BUG, ett 
samarbete mellan handlingbolagen, regio-
nala skyddsombudet, en TYA-representant 
samt en ergonom.

– Gruppen har haft en mycket viktig roll 
och betydelse för att ta fram bättre rutiner 
och hjälpmed för arbetsplatsen Arlanda.

– Dessa erfarenheter har sedan fått 
spridning till andra flygplatser, säger TYA:s 
Erik Alphonse, ansvarig för branschråd Flyg.

Företaget har även nyttjat TYAs PAM-
kurser, praktisk arbetsmiljö, för sina nyan-
ställda. Dessutom har ledare och skydds-
ombud, efter en lokal enkät som påvisade 
problem, gått en kurs om Psykosocial hälsa 
och ohälsa. 

Förslag till förbättringar av arbetsmiljön 
för flygplanslastare och cargopersonal  
(både kort- och långsiktigt) är huvudmå-
let för projektet ”Skadefria lastare”, ett 
forskningsprojekt som initierades 2009 med 
TYA som huvudman och AFA som största 
finansiär. Intressenter är arbetstagarna och 

arbetsgivarsidan samt även Swedavia och 
Arbetsmiljöverket. Forskningen utförs i sam-
verkan med Centrum för belastningsskade-
forskning på Högskolan i Gävle. Projektet 
avslutades sommaren 2012.

I nästa steg ska arbetsgrupper sät-
tas samman som kan diskutera, utifrån 
resultatet i undersökningen, och arbeta 
fram konkreta åtgärder på hur arbetsmiljön 
för lastningspersonalen kan förbättras. 
Fortsättningsprojektet som även nu delvis 
finasieras av AFA går under arbetsnamnet 
”Från Ord till Handling” – och kommer att 
leda till nya kurser.

TYA hjälper Arlandas lastare

flyg

Lastarna på SAS Ground Handling på Arlanda arbetar 
ofta i trånga utrymmen med tunga väskor och svåra 
lyft. Men genom skräddarsydda kurser och flera över-
gripande projekt arbetar TYA för att förenkla arbetet för 
de anställda.

”Kurserna är flexibla och har tagits emot 

mycket bra, det är få som lyfter i hand-

tagen numera.”
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Lyft av funktionshindrade - flyg

KursnuMMer:  204
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  Enligt överenskommelse
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 6 000 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Flygplatspersonal och  
 arbetsledare

På flygplatser förekommer ofta lyft 
av rörelsehindrade vid ombord- och 
avstigning på flygplan. Dessa lyft är 
ofta ur ergonomisk synpunkt farliga 
och besvärliga lyft som kan leda till 
belastningsskador. Denna kurs ger 
kunskaper om hur man på bästa sätt 

kan lyfta och transportera rörelse-
hindrade passagerare.

 

Arbetsmiljön på din arbetsplats

KursnuMMer:  327
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna. För  
 övriga begär offert.
KursvillKor:  C, se sida 124. Kursen genom-
 förs om minst 14 deltagare
 anmälts. Maximalt antal delta-
 gare är 22 personer.
MålGruPP:  Kollektivanställda

Samverkan i arbetsmiljöarbetet 
underlättas om alla på arbetsplatsen 
har grundläggande arbetsmiljökun-
skaper. Kursen tar upp grunderna i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
arbetstagarnas rättigheter och 
skyldigheter samt arbetsmiljöregler 
inom branschen. Kursen vänder sig 
till dig som kollektivanställd. Den 
genomförs på din arbetsplats och 

anpassas till förhållandena där.
Filmsekvenser som illustrerar typiska 
arbetsmiljöfrågor i din bransch 
används som utgångspunkt för 
gruppdiskussioner där dina yrkeser-
farenheter tas till vara.

Särskilda kurser 
för Flyg

PAM 1 och 2 för Flyg
 

PAM för Åkeri (Land-
transport)

KursnuMMer:  Se kalendarium nedan
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  3+3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 8 125 kr för steg 1 och  
 7 475 kr för steg 2 för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Huvudskyddsombud och  
 skyddsombud utsedda av  
 Transportarbetareförbundet  
 samt tjänstemän och arbets- 
 ledare med arbetsuppgifter  
 som rör de kollektivanställdas  
 arbetsmiljö

PAM-kursen bygger på ett gemen-
samt upplägg vilket är anpassat för 
respektive bransch.
Upplägget är två delar à tre dagar, 
med en mellanliggande period. Där 
du som kursdeltagare ska lösa en 
uppgift på din arbetsplats under 
mellanperioden. 
PAM-kursen är en grundutbildning 
där du som kursdeltagare får en bas 
att börja bygga dina arbetsmiljökun-
skaper på.
På PAM 1 tas frågor om faktorer 
som påverkar arbetsmiljön, tillämp-

liga regelverk, systematiskt arbets-
miljöarbete, ansvar, rollfördelning 
och befogenheter upp.
På PAM 2 fördjupas och breddas 
innehållet. Det handlar bland annat 
om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud 
och olycksfall, rehabilitering och 
diskriminering.

PAM 1, 303: 11-13 mars 
PAM 2, 313: 8-10 april 
Plats: Stockholm

PAM 1, 303: 16-18 sep 
PAM 2, 313: 21-23 okt 
Plats: Stockholm

PAM 1, 303: 30 sep–2 okt 
PAM 2, 313: 4-6 nov 
Plats: Stockholm

KAlendAriuM

Gemensamma 

kurser som även 

passar Flyg 

hittar du på sid 

78!
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Gemensamma kurser för Flyg

Arbetsmiljö för alla  s 12

Arbetsmiljö och ekonomi - möjligheter och vinster s 12

 

Bakgavellyft, eLearning s 13

Ekonomi för alla, eLearning s 13

Ergonomi, eLearning s 13

Ergonomi och hälsa - företagsanpassad s 13

Första hjälpen med hjärt-lungräddning och krisstöd s 14

Gruppledare steg 1, 2 och 3 s 15

Krisstöd s 15

Maskininstruktörsutbildning s 16

Miljökörkortet, eLearning s 17

Må bra på jobbet - om psykosocial arbetsmiljö s 17

Mänskliga faktorn s 17

Mänskliga faktorn - företagsanpassad s 17

PAM Repetition s 18

Psykosocial hälsa och ohälsa - om din stress och andras s 18

Ritningsgranskning s 18

SAM-arbete för arbetsgivare s 19

Skyddskommittéledamotsutbildning s 19

Truck - att leda och övervaka truckarbetet s 22

Truck instruktörsutbildning s 22

Truck instruktörsfortbildning s 22

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

Särskilda kurser 

för Flyg hittar 

du på 
sid 76!
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”För oss ger eLearning en enorm flexibilitet.”

Med sina sju separata anläggningar är 
Norrköpings hamn en av landets allra 
största. Här hanteras allt från sågade 
trävaror, papper och stål till containers 
och petroleumprodukter.

Enligt Johan Lejdberg som är miljö- 
och säkerhetschef på det helägda 
kommunala bolaget, har Norrköpings 
Hamn och Stuveri AB flera konkurrens-
fördelar:

– Hamnens geografiska läge med sin 
närhet till stora industrier och befolk-
ningsområden skapar förstås goda 
förutsättningar för industrin och nä-
ringslivet. Utöver detta har också Norr-
köpings hamn en modern infrastruktur 
som inte bara omfattar farleder, vägar 
och järnväg utan även moderna IT-
lösningar i hela hamnområdet.

I ETT FÖRSÖK att ge en uppfattning om 
hamnens storlek, berättar Johan Lejdberg 
att de har ca 1 200 fartygsanlöp per år:

– För den som är insatt i sjöfart, 
är det dock kanske mer intressant att 
veta att vi årligen hanterar containrar 
motsvarande 85 000 TEU (Twenty Foot 
Equivalent Unit).

Med tanke på att en enda TEU 
motsvarar 39 m³, är det lätt att inse att 
hamnen som bedriver såväl hamn som 
stuveri- och terminalverksamhet, utan 
problem sysselsätter 160 årsanställda. 

För att klara sina varierade arbets-
uppgifter på ett säkert och bra sätt, 
behöver hamnens anställda inte sällan 
gå olika typer av vidareutbildningar:

– Och när det gäller utbildningar 
vänder vi oss alltid i första hand till 
Hamn & Stuveriskolan men det händer 
förstås även att vi går utbildningar i 
”vanliga” TYA:s regi.

Under åren har detta resulterat i en 
rad olika insatser:

– Förutom PAM 1 och 2 (Praktisk 
arbetsmiljöutbildning 1 och 2), har vi 

Nätkurs gav flexibilitet

hamn

Norrköpings hamn erbjuder en provkarta på varierade 
arbetsuppgifter. Förutom TYA:s PAM-kurser har hamnen 
därför också haft god nytta av möjligheterna till utbild-
ning på nätet, sk eLearning.

även satsat mycket på eLearning.
Att Johan Lejdberg är helnöjd med 

TYA:s eLearning när det gäller ämnena 
Farligt gods och ISPS (sjöfartsskydd), 
råder ingen som helst tvekan om:

– För oss ger eLearning en enorm 
flexibilitet! I en hamn kan man ju bli 
väldigt hårt ansatt på kort tid - oftast 
har man bara koll en vecka framåt. Att 
boka in kurser med externa instruktörer 
är därför svårt men med eLearning 
kan man alltid utnyttja de luckor som 
uppstår.

ÖVERHuVuDTAGET säger sig Johan Lejd-
berg vara mycket belåten med det stöd 
som han har fått av TYA:

– Hamn- & Stuveriskolans personal 
har till exempel tagit fram ett utbild-
ningsmaterial åt oss på en specialkom-
ponerad arbetsmiljöutbildning. Till och 
med när vi behöver utbildningar som 
inte finns i kurskatalogen, försöker de 
hjälpa till på alla sätt. Själva har vi till 
exempel fått en motorsågsutbildning 
bekostad som vi gick hos Skogsvårds-
styrelsen!

”Med eLearning kan man alltid utnyttja 

de luckor som uppstår!”
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Hamnkranförare

KursnuMMer:  213
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 6 800 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Du som är kollektivanställd
 och ska utbilda dig till hamn-
 kranförare

Att framföra en maskin där föra-
ren sitter 10–45 meter ovan mark, 
ensam och i viss mån isolerad från 
dina medarbetare är en komplex 
situation. Denna grundkurs ger dig 
kunskaper om säkerhet, arbetsmiljö 
och praktisk körning för att kunna 
hantera kranen på ett säkert, pro-
duktivt och ekonomiskt sätt. Du lär 

dig bland annat om krankonstruk-
tion, säkerhetsbestämmelser och 
arbetsmiljöregler. Kursen avslutas 
med teoretiskt och praktiskt prov.

 

Hamnarbete - användning av lyftredskap

KursnuMMer:  220
Tid/PlATs:  Anmäl intresse till TYA
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 3 200 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Du som är kollektivanställd  
 eller ansvarig för lyftutrust- 
 ning i hamn- och stuveriföre-
 tag

Rätt lyftutrustning och rätt använd 
utrustning innebär mindre risk för 
skador, tillbud och olycksfall samt 
ger en bättre ekonomi. Kursen ger 
dig information så att motivation, 
engagemang och vilja att påverka 
din egen och företagets arbetsmiljö 
ökar. Kursen belyser lagstiftning, 
definitioner och klassning av 

lyftredskap, användningsområden, 
kassationsnormer och praktisk til-
lämpning. 

 

Depåteknikerutbildning

KursnuMMer:  209
Tid/PlATs:  Nästa kurs ges v 40 år 2015,  
 eller vid behov. Anmäl intresse
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 10 000 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124

Denna kurs ger dig som arbetar på 
oljedepåer och i oljehamnar ökade 
kunskaper om arbetsmiljö samt miljö 
och säkerhet vid lossning, förvaring 
och utlastning. Kursen ges vart an-
nat år eller vid behov. SPBIs krav är 

att berörd personal går denna kurs 
minst vart femte år.

 

Lastsäkring för hamn- och stuveriarbetare

KursnuMMer:  200
Tid/PlATs:  14-15 maj Göteborg  
 6-7 okt Gävle 
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 9 600 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Anställda som lastar/lastsäkrar  
 enheter och/eller fartyg

Denna kurs ger dig som lastar 
enheter för transport, grundläg-
gande kunskap om hur lasten säkras 
med minsta möjliga arbetsinsats och 
materialåtgång för en säker trans-
port, enligt gällande regler.  Kursen 
är lämplig om du arbetar som t.ex. 
lastbilsförare, terminalarbetare eller 
stuveriarbetare. Kursen innehåller 
också information om konsekven-
serna av bristfälligt lastat och säkrat 

gods, ansvarsfrågor, lastpåkän-
ningar under transport, allmänna 
lastsäkringsprinciper samt dessutom 
praktiska lastsäkringsövningar. Vilka 
krafter kommer godset du lastar att 
utsättas för? Vill du undvika trans-
portskador, osäkerhet, böter, onödigt 
arbete, förseningar etc? Då är det 
här kursen för dig. Du får lära dig 
vad och hur mycket du ska göra för 
transport både till sjöss och lands.

Särskilda kurser för 
Hamn/Stuveri

Gemensamma 

kurser som även 

passar Hamn/

Stuveri hittar du 

på sid 88!

 

Hamnkranförare, eLearning

KurslänGd:  2–3 timmar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 500 kr för övriga

En webbaserad interaktiv utbildning 
för hamnkranförare som ersätter den 
tidigare ”CD-rom Kranförare i ham-
nen”. Utbildningen ger de grundläg-

gande teoretiska kunskaperna som en 
blivande hamnkranförare bör utbildas 
i. Kompletteras med TYA:s ordinarie 
kurs Hamnkranförare.

eL

EARNING
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PAM 1 och 2 för Hamn och Stuveri
 

PAM för Åkeri (Land-
transport)

KursnuMMer:  Se kalendarium nedan
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  3+3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 8 125 kr för steg 1 och  
 7 475 kr för steg 2 för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Huvudskyddsombud och  
 skyddsombud utsedda av  
 Transportarbetareförbundet  
 samt tjänstemän och arbets- 
 ledare med arbetsuppgifter  
 som rör de kollektivanställdas  
 arbetsmiljö

PAM-kursen bygger på ett gemen-
samt upplägg vilket är anpassat för 
respektive bransch.
Upplägget är två delar à tre dagar, 
med en mellanliggande period. Där 
du som kursdeltagare ska lösa en 
uppgift på din arbetsplats under 
mellanperioden. 
PAM-kursen är en grundutbildning 
där du som kursdeltagare får en bas 
att börja bygga dina arbetsmiljökun-
skaper på.
På PAM 1 tas frågor om faktorer 
som påverkar arbetsmiljön, tillämp-

liga regelverk, systematiskt arbets-
miljöarbete, ansvar, rollfördelning 
och befogenheter upp.
På PAM 2 fördjupas och breddas 
innehållet. Det handlar bland annat 
om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud 
och olycksfall, rehabilitering och 
diskriminering.

PAM 1, 304: 8-10 april 
PAM 2, 314: 13-15 maj 
Plats: Stockholm

PAM 1, 304: 30 sep–2 okt 
PAM 2, 314: 18-20 nov 
Plats: Malmö

KAlendAriuM

 

Säkerhetsvakt, repetition

KursnuMMer:  232
Tid/PlATs:  18 feb, Göteborg 
 28 okt, Stockholm 
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 4 200 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Kollektivanställd personal  
 inom hamn och stuveri- samt  
 petroleumbranscherna som  
 genomgått TYA:s grundutbild- 
 ning (kurs 233)

Du får i denna kurs fräscha upp 
tidigare kunskaper och information 
om nyheter och aktuella säkerhets- 
och miljöfrågor, för att bibehålla  
en hög kompetens- och säkerhets-
nivå. Kursen innehåller repetition 
av säkerhetsfrågor, miljökrav och 
kontrollprogram, grupparbeten med 
stöd av dokumentation, avvikel-
serapporter samt checklistor runt 
verkliga händelser. 

 

Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg

KursnuMMer:  233
Tid/PlATs:  17-19 feb, Göteborg 
 27-29 okt, Stockholm
KurslänGd:  3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 12 300 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Kollektivanställd personal inom  
 hamn och stuveri samt petrole- 
 umbranscherna

Kompetens är en förutsättning 
och en garanti för högsta möjliga 
säkerhet. Denna kurs ger dig infor-
mation och kunskap så att motiva-
tionen, engagemanget och viljan 
att påverka din egen och företagets 
arbetsmiljö ökar. Målsättningen är 
att ge grundläggande teoretiska och 
praktiska kunskaper för blivande 

säkerhetsvakter, så att lossningsar-
betet kan genomföras säkert. Kursen 
innehåller bland annat genomgång 
av säkerhetsfrågor, kontrollprogram, 
miljökrav, dokumentation och check-
listor, avvikelserapportering samt 
övergripande information om farligt 
gods.

Läs mer om 

våra PAM-

kurser på sid 6!
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Gemensamma kurser
för Hamn/Stuveri

Arbetsmiljö för alla  s 12

Arbetsmiljö och ekonomi - möjligheter och vinster s 12

Bakgavellyft, eLearning s 13

Ekonomi för alla, eLearning s 13

Ergonomi, eLearning s 13

Ergonomi och hälsa - företagsanpassad s 13

Första hjälpen med hjärt-lungräddning och krisstöd s 14

Gruppledare steg 1, 2 och 3 s 15

Krisstöd s 15

Lastsäkring s 16

Maskininstruktörsutbildning s 16

Miljökörkortet, eLearning s 17

Må bra på jobbet - om psykosocial arbetsmiljö s 17

Mänskliga faktorn s 17

Mänskliga faktorn - företagsanpassad s 17

PAM Repetition s 18

Psykosocial hälsa och ohälsa - om din stress och andras s 18

Ritningsgranskning s 18

SAM-arbete för arbetsgivare s 19

Skyddskommittéledamotsutbildning s 19

Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - distansutbildning på Internet  s 21

Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - instruktörsutbildning s 21

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

Farligt gods – säkerhetsutbildning på nätet – LAND eller SJÖ s 14

 eBrand  S 14

 eFarligt gods  S 14

 eFörsta hjälpen S 14

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

Särskilda kurser 

för Hamn/

Stuveri hittar du 

på sid 84!
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Sparsam Körning Lastbil, SKL – distansutbildning på Internet s 21

Sparsam Körning Lastbil, SKL - instruktörs- /arbetsledarutbildning s 21

Truck - att leda och övervaka truckarbetet s 22

Truck instruktörsutbildning s 22

Truck instruktörsfortbildning s 22

eL

EARNING

h
A

M
n

/
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Hamn- och Stuveriskolan har bildats 
av Sveriges Hamnar och Svenska 
Transportarbetareförbundet för 
att tillgodose behovet av en bred 
grundutbildning i hamn- och 
stuveriyrket. Orsakerna till behovet är 
främst att möjligheterna inte finns i 
den vanliga skolan samt att ny teknik, 
datorisering och flexibilitet ställer 
ökade krav på individen. 
Skolan är en del av TYA men har egen 
styrgrupp och budget.

 Modulsystemet

Sedan starten har Hamn- och 
Stuveriskolan arrangerat utbildningar 
för cirka 5 000 deltagare. Hamn- 
och stuveriföretag har möjlighet 
att beställa utbildning genom 
det så kallade modulsystemet. 
Genomförandet kan ske lokalt i 
företaget eller regionalt i samverkan 
med andra företag i branschen.

Några av kurserna som ingår i modul-
systemet är:

• B- och C-truck
• Signalman
• Vikarmskran
• Containerbesiktning
• Data – grund
• Farligt gods
• Sjöfartsskydd

Under 2014 planerar Hamn- och  
Stuveriskolan bl a att:

• Fortsätta erbjuda modulsystemet
• Utveckla fler e-utbildningar. 

HAMN STUVERI
SKOLAN

Kontakta skolchefen för 
ytterligare information: 
Stefan Reimers, TYA

08-734 52 33, 070-534 52 33

stefan.reimers@tya.se

 

eISPS Sjöfartsskydd

KurslänGd:  cirka 2 timmar
Pris:  

Kursen ger grundläggande kun-
skaper och grundar sig på de krav 
på utbildning som finns angivet i 
ISPS-koden, del B, avsnitt 18.1 till 
18.3. Kursen avslutas med ett test. 
Vid godkänt resultat kan ett intyg 

skrivas ut. Förutom den teoretiska 
utbildningen ställer koden krav på 
att övningar ska genomföras.

Antal licenser: 1–30: Hamn- 
och Stuveriskolan: 0 kr 
TYA-anslutna: 450 kr/licens 
Övriga: 950 kr/licens
Antal licenser: fler än 30 
licenser 10 % rabatt.
Licenser beställs via 
www.tya.se

 

Övningar i ISPS Sjöfartsskydd

Pris:  Kostnadsfri för Hamn- och  
 Stuveriskolan, 100 kr för TYA- 
 anslutna, 250 kr för övriga.

 Beställ CD med övningar via  
 tya.se eller hämta övningarna  
 via TYA:s eller Hamn- och  
 Stuveriskolans hemsidor.

Regelverket ställer krav på att övningar ska genomföras. Övning-
arna är redigerbara, för att kunna anpassas till den egna hamnen. 
De nio övningar som har skapats finns på en CD:

Övning 1: Lossning av farligt gods
Övning 2: Kontroll av gods
Övning 3: Bombhot
Övning 4: Fripassagerare
Övning 5: Övervakning av ISPS-
område

Övning 6: Tillträde till hamnen
Övning 7: Hot mot hamnkontoret
Övning 8: Inkommande gods
Övning 9: Hamnskydd.

eL

EARNING

hamn och 
stuveriskolan
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Även inne på kontoret doftar det däck. Inte 
så märkligt med tanke på att det har lagats 
och bytts däck i huset i strax över ett sekel. 
Anders Gradeen, personalchef på Euromas-
ter, kommer ut i receptionen och hälsar 
med ett fast handslag.

Historiskt sett har Euromaster mest 
ägnat sig åt att sälja, byta och reparera 
däck. Men i takt med att konkurrensen har 
hårdnat, inte minst med nya aktörer som 
säljer däck över nätet, har Euromaster sett 
ett tillfälle att erbjuda kunderna mer än 
högklassiga däck av gummi och fälgar.

– Vi letar hela tiden efter möjligheter att 
utöka servicen. Vi vill bygga kundrelationer 
och ge dig precis vad du behöver, säger An-
ders Gradeen och ger några exempel:

– Sedan en tid tillbaka kan du checka 
in dina däck på vårt däckhotell. Vi tvättar 
dem, mäter mönsterdjupen och säkerstäl-
ler att de är redo för nästa säsong. Efter 
service lägger vi en lapp som påminner dig 
om att efterdra muttrarna. 

OCH FÖR ATT attrahera kunder, och behålla 
de som man redan har, behövs den skar-
paste personalen. För Anders Gradeen är 
kompetensutveckling synonymt med en 

attraktiv arbetsplats.
– Vi kommer att öka vår satsning på 

personalen. Vi står inför en generations-
växling på vissa enheter och för oss är det 
högsta prioritet att våra anställda kan se 
utvecklingsmöjligheter.

I denna strävan ser han TYA:s kurser som 
en viktig pusselbit.

– Jag uppskattar att TYA skulle kunna 
förse oss med 75 procent av den fort-
bildning som vi behöver. För vår del ser vi 
gärna att TYA utbildar oss i basutbildningar 
som arbetsmiljölagar och i sådant som 
är generiskt för branschen, säger Anders 
Gradeen.

– De sista 25 procenten vill vi toppa med 
vår icing, du vet sådant som har med vår 
affärsidé att göra, och de kurserna vill vi 
gärna hålla för oss själva, säger han och ler.

EuROMASTER äR uppdelat i sex regioner. I 
region väst, som sträcker sig från Varberg 
till Uddevalla, har 16 filialchefer gått TYA:s 
endagsutbildning i arbetsmiljölagstiftning. 

– Vi är helnöjda med kursen. Även om 
våra anställda är rutinerade, så är det 
otroligt viktigt att uppdatera kunskaperna, 
säger Stefan Lundahl som är operativ chef 

för region väst.
– Under utbildningsdagen fick vi igång 

flera riktigt bra diskussioner.
Med 24 år på Euromaster har Stefan 

Lundahl en lång erfarenhet att luta sig 
mot. Både som montör och filialchef har 
han gått TYA:s kurser. 

– TYA är den första utbildningsleverantö-
ren jag tänker på när vi ska gå på kurs. För 
mig finns det egentligen inget alternativ.

Nu äR PLANEN att även gå TYA:s tvådagars-
kurs i arbetsmiljölagstiftning.

– Det var egentligen tanken från början, 
men tiden var för tajt. Nu körde vi den här 
som en förberedande utbildning, som ett 
steg ett. Men det passar oss bra att göra så 
här, säger Stefan Lundahl och fortsätter:

– Vi strävar alltid efter att utbilda oss till 
nästa steg, till nästa nivå.

TYA viktig pusselbit

petroleum/
däck

I lilla Varberg på västkusten ligger däckgiganten 
Euromasters nordiska huvudkontor. Bara i Sverige har 
företaget 77 filialer och 450 anställda vilket gör det 
till ett av de största i branschen. Framtiden bjuder på 
flera utmaningar, men lösningen är enkel: att spetsa 
kompetensen och öka graden av service.

Bara i Sverige 
har företaget 77 
filialer och 450 
anställda.

”Vi strävar alltid efter att utbilda oss till 

nästa steg, nästa nivå!”



98 Se eventuella ändringar på www.tya.se      Se våra boknings- och kursvillkor på sid 124 99 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

PeTro
leu

M
/d

ä
cK

 

Däckskolan

TYA har tillsammans med DRF, 
Däckspecialisternas Riksförbund, 
utarbetat en tvådagars grundutbild-
ning vad gäller personbilsdäck och 
hjul med några beröringspunkter för 
lätta transportfordon. Utbildningen 
är avsedd för dig som är verksam i 
däckbranschen och är obligatorisk 

för DRFs medlemmar. Utbildningen 
ges av DRF.
För mer information och anmälan, 
kontakta DRF:
DRF, Box 90114, 120 21 Stockholm
Tel: 08-506 010 50
E-post: info@drf.se
www.drf.se.

 

Däckskolan 2 för vagn, buss och lättare industrifordon

TYA har tillsammans med DRF, 
Däckspecialisternas Riksförbund, 
utarbetat en tvådagars utbildning 
med däck och hjul för lastvagnar, 
bussar och lättare industrifordon. 
Utbildningen är avsedd för dig som 
är verksam i däckbranschen. Utbild-

ningen ges av DRF.
För mer information och anmälan, 
kontakta DRF:
DRF, Box 90114, 120 21 Stockholm
Tel: 08-506 010 50
E-post: info@drf.se
www.drf.se

 

Depåteknikerutbildning

KursnuMMer:  209
Tid/PlATs:  Nästa kurs ges v 40 år 2015,  
 eller vid behov. Anmäl intresse
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 10 000 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124

Denna kurs ger dig som arbetar på 
oljedepåer och i oljehamnar ökade 
kunskaper om arbetsmiljö samt miljö 
och säkerhet vid lossning, förvaring 
och utlastning. Kursen ges vart an-
nat år eller vid behov. SPBIs krav är 

att berörd personal går denna kurs 
minst vart femte år.

Särskilda kurser för 
Petroleum/Däck

Gemensamma 

kurser som 

även passar 

Petroleum/Däck 

hittar du på 

sid 104!
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PAM 1 och 2 för Petroleum/Däck
 

PAM för Åkeri (Land-
transport)

KursnuMMer:  Se kalendarium nedan
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  3+3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 8 125 kr för steg 1 och  
 7 475 kr för steg 2 för övriga
KursvillKor:  A, se sida 124
MålGruPP:  Huvudskyddsombud och  
 skyddsombud utsedda av  
 Transportarbetareförbundet  
 samt tjänstemän och arbets- 
 ledare med arbetsuppgifter  
 som rör de kollektivanställdas  
 arbetsmiljö

PAM-kursen bygger på ett gemen-
samt upplägg vilket är anpassat för 
respektive bransch.
Upplägget är två delar à tre dagar, 
med en mellanliggande period. Där 
du som kursdeltagare ska lösa en 
uppgift på din arbetsplats under 
mellanperioden. 
PAM-kursen är en grundutbildning 
där du som kursdeltagare får en bas 
att börja bygga dina arbetsmiljökun-
skaper på.
På PAM 1 tas frågor om faktorer 
som påverkar arbetsmiljön, tillämp-

liga regelverk, systematiskt arbets-
miljöarbete, ansvar, rollfördelning 
och befogenheter upp.
På PAM 2 fördjupas och breddas 
innehållet. Det handlar bland annat 
om lokalt arbetsmiljöarbete, tillbud 
och olycksfall, rehabilitering och 
diskriminering.

PAM 1, 302: 8-10 april 
PAM 2, 312: 13-15 maj 
Plats: Stockholm

PAM 1, 302: 30 sep–2 okt 
PAM 2, 312: 18-20 nov 
Plats: Malmö

KAlendAriuM PeTroleuM

AnsTälldA inoM däcKBrAnschen delTAr i Kursen PAM lAndTrAnsPorT:

PAM 1, 300: 28-30 jan 
PAM 2, 310: 11-13 mars  
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 11-13 feb 
PAM 2, 310: 18-20 mars 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 25-27 feb 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Gävle

PAM 1, 300: 4-6 mars 
PAM 2, 310: 8-10 april 
Plats: Jönköping

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Luleå

PAM 1, 300: 8-10 april 
PAM 2, 310: 13-15 maj 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Västerås

PAM 1, 300: 16-18 sep 
PAM 2, 310: 28-30 okt 
Plats: Stockholm

PAM 1, 300: 23-25 sep 
PAM 2, 310: 4-6 nov 
Plats: Göteborg

PAM 1, 300: 30 sep–2 okt 
PAM 2, 310: 18-20 nov 
Plats: Malmö

PAM 1, 300: 14-16 okt 
PAM 2, 310: 25-27 nov 
Plats: Stockholm

Läs mer om 

våra PAM-kurser 

på sid 6!

”Som en liten del av transport-

branschen kan det ibland vara svårt att 

hitta rätt, men på TYA har man ändå 

lyckats ta fram relevanta däckkurser.”
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Säkerhetsvakt, repetition

KursnuMMer:  232
Tid/PlATs:  18 feb, Göteborg 
 28 okt, Stockholm 
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 4 200 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Kollektivanställd personal  
 inom hamn och stuveri- samt  
 petroleumbranscherna som  
 genomgått TYA:s grundutbild- 
 ning (kurs 233)

Du får i denna kurs fräscha upp 
tidigare kunskaper och information 
om nyheter och aktuella säkerhets- 
och miljöfrågor, för att bibehålla 
en hög kompetens- och säkerhets-
nivå. Kursen innehåller repetition 
av säkerhetsfrågor, miljökrav och 
kontrollprogram, grupparbeten med 
stöd av dokumentation, avvikelse-
rapporter samt checklistor runt verk-

liga händelser. Denna kurs ska man 
gå vart tredje år enligt regelverket.

 

Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg

KursnuMMer:  233
Tid/PlATs:  17-19 feb, Göteborg 
 27-29 okt, Stockholm 
KurslänGd:  3 dagar
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 12 300 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Kollektivanställd personal inom  
 hamn och stuveri samt petrole- 
 umbranscherna

Kompetens är en förutsättning 
och en garanti för högsta möjliga 
säkerhet. Denna kurs ger dig infor-
mation och kunskap så att motiva-
tionen, engagemanget och viljan 
att påverka din egen och företagets 
arbetsmiljö ökar. Målsättningen är 
att ge grundläggande teoretiska och 
praktiska kunskaper för blivande 

säkerhetsvakter, så att lossningsar-
betet kan genomföras säkert. Kursen 
innehåller bland annat genomgång 
av säkerhetsfrågor, kontrollpro-
gram, miljökrav, dokumentation och 
checklistor, avvikelserapportering 
samt övergripande information om 
farligt gods.

 

Tankbilsförare - Petroleumtransporter

Denna kurs ger dig som arbetar 
som tankbilsförare med petroleum-
transporter ökade kunskaper om 
ditt yrke, samtidigt som den bidrar 
till säkrare tanktransporter och 
bättre arbetsmiljö. Huvudinnehållet 
i kursen är en genomgång av SPBIs 
Förarhandbok. Bland övrigt innehåll 
kan nämnas nyheter och aktuella 
frågor rörande ADR- och miljölag-
stiftningen. Kursen ger inte ADR-

behörighet. Tankbilsförare som lastar 
petroleumprodukter på oljedepå ska 
enligt krav från SPBI gå denna kurs 
minst vart femte år.

18 mars, Göteborg
19 mars, Jönköping
20 mars, Helsingborg        
8 april, Gävle

9 april, Karlstad
20 maj, Stockholm 
21 maj, Skellefteå
26 aug, Gävle

27 aug, Norrköping 
23 sep, Helsingborg
24 sep, Kalmar
25 sep, Göteborg 

21 okt, Sundsvall
22 okt, Stockholm

KAlendAriuM

KursnuMMer:  205
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  1 dag
Pris:  Avgiftsfri för TYA-anslutna,
 2 450 kr för övriga
KursvillKor:  C, se sida 124
MålGruPP:  Kursen vänder sig i första  
 hand till tankbilsförare, men är 

även lämplig för t ex trafik-
planerare och personal som 
ansvarar för distributionen vid 
oljedepåer
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Gemensamma kurser 
för Petroleum/Däck

Första hjälpen med hjärt-lungräddning och krisstöd s 14

Gruppledare steg 1, 2 och 3 s 15

Krisstöd s 15

Lastsäkring s 16

Maskininstruktörsutbildning s 16

Miljökörkortet, eLearning s 17

Må bra på jobbet - om psykosocial arbetsmiljö s 17

Mänskliga faktorn s 17

Mänskliga faktorn - företagsanpassad s 17

PAM Repetition s 18

Psykosocial hälsa och ohälsa - om din stress och andras s 18

Ritningsgranskning s 18

SAM-arbete för arbetsgivare s 19

Skyddskommittéledamotsutbildning s 19

Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - distansutbildning på Internet  s 21

Sparsam Körning Arbetsmaskiner, SKA - instruktörsutbildning s 21

Sparsam Körning Lastbil, SKL – distansutbildning på Internet s 21

Sparsam Körning Lastbil, SKL - instruktörs- /arbetsledarutbildning s 21

eL

EARNING

eL

EARNING

eL

EARNING

Arbetsmiljö för alla  s 12

Bakgavellyft, eLearning s 13

Ekonomi för alla, eLearning s 13

Ergonomi, eLearning s 13

Ergonomi och hälsa - företagsanpassad s 13

eL

EARNING

eL
EARNING

eL

EARNING

Särskilda kurser 

för Petroleum/

Däck hittar 

du på sid 98!

Farligt gods – säkerhetsutbildning på nätet – LAND eller SJÖ s 14

 eBrand  S 14

 eFarligt gods  S 14

 eFörsta hjälpen S 14

eL

EARNING
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Truck - att leda och övervaka truckarbetet s 22

Truck instruktörsutbildning s 22

Truck instruktörsfortbildning s 22

YKB förarkurs - Sparsam körning, delkurs 1 s 118

YKB förarkurs - Godstransporter, delkurs 2 s 118

YKB förarkurs - Lagar och regler, delkurs 3 s 119

YKB förarkurs - Ergonomi och hälsa, delkurs 4 s 119

YKB förarkurs - Säkerhet och kundfokus, delkurs 5 s 119

YKB lärarkurs - Sparsam körning,  delkurs 1 s 120

YKB lärarkurs - Godstransporter, delkurs 2 s 121

YKB lärarkurs - Lagar och regler, delkurs 3 s 121

YKB lärarkurs - Ergonomi och hälsa, delkurs 4 s 121

YKB lärarkurs - Säkerhet och kundfokus, delkurs 5 s 122

YKB lärarkurs - Pedagogik s 122
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TYA har tecknat utbildningsavtal med ca 700 truck- och 
maskininstruktörer. Avtalet innebär att instruktören utbildar truck- och/
eller maskinförare och efter utbildningen utfärdar utbildningsintyg eller 
yrkesbevis. 

I TYA:s register finns ca 200 000 förare och vi kan utfärda kopior på 
förarkort som saknas. Har ni behov av att utbilda förare hittar ni TYA-
godkända instruktörer på vår hemsida tya.se. Vi rekommenderar att ni 
kontaktar flera instruktörer så att ni kan jämföra priser och upplägg. 

Den som vill bli instruktör och få möjlighet att skriva avtal med TYA ska 
genomgå instruktörskurs för blivande truck- eller maskininstruktörer. TYA 
anordnar dessa kurser i egen regi liksom kurser i att leda och övervaka 
truck- och maskinarbetet.

Truckar 
och maskiner
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Truck- och Maskin- eller kranförarutbildning

TYA-skolan har inga egna förarut-
bildningar för truck- och maskin- 
eller kranförare. Vi hänvisar till nå-
gon av de 700 instruktörer som TYA 

har utbildat och skrivit avtal med. 
Dessa hittar du på TYA:s hemsida på  
www.tya.se/truckomaskin/

 

Maskininstruktörsutbildning

KursnuMMer:  255
PlATs:  Stockholm 
Tid: 9-10 juni 
 4-5 dec
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  5 900 kr
KursvillKor:  D, se sida 124

Detta är en kurs för dig som vill bli 
maskininstruktör och få möjlighet 
att skriva avtal med TYA.  Yrkesbevis 
för de maskinslag du ska utbilda på 
är ett krav. Kursen tar upp de be-
stämmelser som Transportstyrelsen 
och Arbetsmiljöverket har tagit fram 

gällande framförande av och arbete 
med maskiner samt de regler som 
gäller inom bygg- och transport-
sektorn. Kursen tar också upp TYA:s 
avtal, rutiner och anvisningar för de 
olika maskinslagen.

 

Truck - instruktörsfortbildning

KursnuMMer:  231
Tid/PlATs:  Särskild inbjudan till instruktö-
 rer med avtal
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  Ej fastställt
KursvillKor:  D, se sida 124

Denna kurs ger information om 
aktuella nyheter och genomgång 
av utbildningsmaterial för redan 
utbildade truckinstruktörer.

 

Truck - instruktörsutbildning

KursnuMMer:  230
PlATs:  Preliminärt Stockholm 
Tid: 3–7 feb 
 13–17 okt
KurslänGd:  Förberedande arbete samt 
 5 kursdagar
Pris:  15 000 kr för TYA-anslutna,
 22 000 kr för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124

Detta är en utbildning för dig som 
vill bli truckinstruktör och utbilda 
truckförare. Här ges bland annat 
kunskap om truckförarutbildningens 
beståndsdelar, läroplanen, upplägg 
och genomförande av lektion, att 
framträda inför grupp samt genom-
gång av det handledarmaterial som 
ingår i kursavgiften. Kursen innehål-

ler både teoretiska och praktiska 
provlektioner. Gällande körkort samt 
utbildningsintyg för truck samt 
MYCKET god truckvana krävs för att 
gå utbildningen.

 

Truck - att leda och övervaka truckarbetet

KursnuMMer:  256
PlATs:  Stockholm 
Tid: 20 mars 
 25 sep
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 000 kr för TYA-anslutna,
 2 900 kr för övriga
KursvillKor:  D, se sida 124

Kursens fokus ligger på regler, 
ansvar och risker med truckanvänd-
ning, men behandlar även proble-
matiken med körtillstånd och övrig 
dokumentation. Denna kurs vänder 

sig i första hand till tjänstemän, 
instruktörer och lärare som arbetar i 
truckmiljö. 

Särskilda kurser 
för Truck/Maskin

Se även våra 

kurser i Sparsam 

körning för 

arbetsmaskiner på 

sid 20!
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Vilka berörs av lagen?

Från 2009 gäller en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil. De nya kraven 
införs samtidigt i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein. Lagen 
berör alla yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE). För alla nya 
yrkesförare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Alla yrkesförare som kör 
sådana fordon ska dessutom regelbundet gå en fortbildning.

Grundutbildning

De personer som tar ett C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att 
arbeta som förare av tung lastbil ska genomgå en särskild grundutbildning för att 
få yrkesförarkompetensbevis (YKB). Utbildningen ska omfatta minst 280 timmar 
för förare under 21 år och minst 140 timmar för förare över 21 år. TYA avser inte 
att anordna denna grundutbildning utan hänvisar till gymnasieskolor, trafikskolor 
och andra utbildningsanordnare. Transportstyrelsens godkända utbildare hittar du på 
www.transportstyrelsen.se

Fortbildning

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden 
genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en 
vecka men kan även delas upp i max fem delkurser som ska omfatta minst sju 
timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är 
undantagna kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av ett krav att fullgöra 
sin fortbildning inom sju år. Kursen ska alltså vara genomförd senast den  
10 september 2016. 
Vissa länder i Europa har redan börjat tillämpa de nya reglerna. Även om svensk 
lagstiftning gäller för svenska förare rekommenderar vi utlandsförare att göra klar 
sin fortbildning i god tid. Detta för att undvika onödiga diskussioner. Genomför 

föraren fortbildningen i delkurser är det viktigt att de är anpassade till de 
delkurser som föraren redan gått alternativt kommer att gå senare. TYA 
har tillsammans med Sveriges Trafikskolors Riksförbund STR, Sveriges 
Åkeriföretag SÅ, NTF, Volvo och Scania enats om innehållet i delkurserna. 
Detta för att så långt som möjligt undvika problem för de förare som 
genomför delkurserna hos olika kursanordnare (se schematisk översikt här 
intill). Vid planering av fortbildningen är det viktigt att man förvissar sig om 
att utbildaren är godkänd av Transportstyrelsen.

TYA:s fortbildningskurser

TYA är godkänd av Transportstyrelsen att genomföra fortbildningskurser 
och kurserna är anpassade till den nya lagen. Enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter ska fortbildningen avse uppdatering av de viktigaste kunskaperna 
för yrkets utövande. Tyngdpunkten ska läggas på trafiksäkerhet och förarens 
säkerhet samt rationell bränsleförbrukning. 
TYA har lång erfarenhet av att yrkesfortbilda förare och vi har så långt som 
möjligt anpassat kurserna efter åkeriernas och förarnas behov samtidigt som 
delkurserna tillgodoser lagstiftningens krav på innehåll och genomförande. 
Varje delkurs omfattar minst sju timmar. 
Aktuell information om priser, kurstider och platser finns i denna katalog och 
på tya.se/tyaskolan.

ykb

Yrkesförar-

kompetensbevis:

Obligatorisk grund- 

och fortbildning för 

lastbilsförare

 

Översikt av delkurser - YKB fortbildning  
Inriktning godstransporter 
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Utbildningsplan - TYA och STR, NTF och Sveriges Åkeriföretag samt Volvo och Scania 

 
Delkurs 1 
Sparsam körning 
 
 

Delkurs 3 
Lagar och regler 
 

Delkurs 4 
Ergonomi och hälsa 
 

Delkurs 5 
Säkerhet och kundfokus 

1:1 

1:2 

2:1 3:3 

1:3 

3:4 2:2 

3:2 3:6 

3:7 

1:4 3:1 

3:5 

Delkurs 2 
Godstransporter 
 

Motsvarar: 
Volvo - Effektiv körning 
Scania - modul B 

 

Motsvarar: 
Volvo – Trygga transporter 
Scania - modul C 

 

Motsvarar: 
Volvo – Transportbranschen & 
lagstiftning 
Scania - modul A 

 

Motsvarar: 
Volvo – Hälsa & ergonomi 
 Scania - modul D 

 

Motsvarar: 
Volvo – Säker körning & 
Kundfokus 
Scania - modul E 
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YKB förarkurs - Sparsam körning, delkurs 1

KursnuMMer:  811
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 000 kr (Pris utan praktisk  
 körning. Praktisk körning kan  
 ingå mot pristillägg. Var vänlig  
 begär offert för detta)
KursvillKor:  D, se sida 124

Syftet med delkursen är att du ska 
kunna använda rätt körteknik vid 
olika förutsättningar och förstå var-
för, så att fordonet framförs med så 
låg bränsleförbrukning som möjligt.
Kursen genomförs utan praktisk 
körning. 
Ämnen och mål enligt SFS 
2007:1470, 1.1, 1.2 1.3

20 jan, Stockholm
28 feb, Malmö
6 mars, Göteborg

19 mars, Gävle
1 april, Jönköping
25 aug, Malmö

5 sep, Gävle
23 okt, Stockholm
26 nov, Jönköping

9 dec, Göteborg

KAlendAriuM

 

YKB förarkurs - Godstransporter, delkurs 2

KursnuMMer:  812
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 000 kr
KursvillKor:  D, se sida 124

Syftet med delkursen är att du ska 
kunna redogöra för och arbeta 
utifrån de regler och bestämmelser 
som gäller för lastsäkring, liksom ru-
tiner vid lastning och lossning, så att 
fordonet framförs på ett trafiksäkert 

och ekonomiskt sätt, såväl i Sverige 
som utomlands.
Ämnen och mål enligt SFS 
2007:1470, 1.4, 3.7.

21 jan, Stockholm
24 feb, Malmö
7 mars, Göteborg

20 mars, Gävle
2 april, Jönköping
26 aug, Malmö

1 sep, Gävle
24 okt, Stockholm
27 nov, Jönköping

10 dec, Göteborg

KAlendAriuM

 

YKB förarkurs - Lagar och regler, delkurs 3

KursnuMMer:  813
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 000 kr
KursvillKor:  D, se sida 124

Syftet med delkursen är att du ska 
kunna reglerna för arbets-, kör- och 
vilotider såväl i Sverige som utom-
lands, liksom reglerna för yrkesmäs-
sig trafik och övriga villkor som 
gäller för godstransporter. Du ska 

också bli medveten om problemati-
ken med brottslighet och människo-
smuggling.
Ämnen och mål enligt SFS 
2007:1470, 2.1, 2.2, 3.2.

22 jan, Stockholm
25 feb, Malmö
3 mars, Göteborg

21 mars, Gävle
3 april, Jönköping
27 aug, Malmö

2 sep, Gävle
20 okt, Stockholm
28 nov, Jönköping

11 dec, Göteborg

KAlendAriuM

 

YKB förarkurs - Ergonomi och hälsa, delkurs 4

KursnuMMer:  814
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 000 kr
KursvillKor:  D, se sida 124

Syftet med delkursen är att du 
ska bli medveten om hur man bör 
arbeta ergonomiskt riktigt, liksom 
om betydelsen av god hälsa och 
bra kosthållning. Målsättningen är 
att du ska kunna förebygga fysiska 

risker och vara medvetna om din 
fysiska och psykiska förmåga.
Ämnen och mål enligt SFS 
2007:1470, 3.3, 3.4.

23 jan, Stockholm
26 feb, Malmö
4 mars, Göteborg

17 mars, Gävle
4 april, Jönköping
28 aug, Malmö

3 sep, Gävle
21 okt, Stockholm
24 nov, Jönköping

12 dec, Göteborg

KAlendAriuM

 

YKB förarkurs - Säkerhet och kundfokus, delkurs 5

KursnuMMer:  815
Tid/PlATs:  Se kalendarium nedan
KurslänGd:  1 dag
Pris:  1 000 kr
KursvillKor:  D, se sida 124

Syftet med delkursen är att du ska 
kunna förebygga risker i trafiken, så-
väl för egen del som för passagerare 
och medtrafikanter, och kunna agera 
rätt om en krissituation uppstår. 
Dessutom ska du kunna uppträda på 
ett sådant sätt att det bidrar till att 

företagets anseende höjs och förstå 
varför detta är viktigt.
Ämnen och mål enligt SFS 
2007:1470, 3.1, 3.5, 3.6.

24 jan, Stockholm
27 feb, Malmö
5 mars, Göteborg

18 mars, Gävle
31 mars, Jönköping
29 aug, Malmö

4 sep, Gävle
22 okt, Stockholm
25 nov, Jönköping

8 dec, Göteborg                                   

KAlendAriuM

ykbförar
kurser

Du kan gå en 

eller flera kurser 

under samma vecka!
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YKB-lärarkurs Lagar och regler, delkurs 3

KursnuMMer:  823
PlATs:  Stockholm 
Tid: 12-13 feb 
 26-27 mars 
 1-2 okt 
 10-11 dec
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  2 000 kr för TYA-anslutna, 
 5 000 kr för TYA-instruktörer/ 
 lärare, 8 000 kr för övriga  
 lärare/instruktörer
KursvillKor:  D, se sida 124

Kursen omfattar de lagar och 
bestämmelser som gäller för färd-
skrivare, arbetstider samt kör- och 
vilotider inom och utom Sverige. 
Dessutom genomgång av reglerna 
för yrkesmässig trafik och övriga 
villkor som gäller för gods- och 
persontransporter. 

 

YKB-lärarkurs Sparsam körning, delkurs 1

KursnuMMer:  821
PlATs:  Stockholm 
Tid: 5-6 feb 
 9-10 april 
 15-16 okt
 19-20 nov
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  2 000 kr för TYA-anslutna, 
 5 000 kr för TYA-instruktörer/ 
 lärare, 8 000 kr för övriga  
 lärare/instruktörer
KursvillKor:  D, se sida 124

Kursen ger dig ökad förståelse och 
kunskap om sparsam körning. Efter 
kursen ska du kunna optimera 
bränsleförbrukningen.

Söker du dessutom kunskap i hur 
man kan arbeta i företag för att få 
långsiktiga och bestående effekter 
av utbildning i sparsam körning, i en 
process med återkommande aktivi-
teter och uppföljningsarbete, se även 
kursen ”Sparsam körning Lastbil SKL 

– Instruktörs-/arbetsledarutbildning” 
kursnummer 275, sid 21. 

 

YKB-lärarkurs Godstransporter, delkurs 2

KursnuMMer:  822
PlATs:  Stockholm 
Tid: 19-20 feb 
 15-16 april 
 23-24 sep 
 5-6 nov
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  2 000 kr för TYA-anslutna, 
 5 000 kr för TYA-instruktörer/ 
 lärare, 8 000 kr för övriga  
 lärare/instruktörer
KursvillKor:  D, se sida 124

Kursen tar upp de regler och 
bestämmelser som gäller för 
lastsäkring och rutiner vid lastning 
och lossning. Kursdagen ska kunna 
branschanpassas då lastsäkring och 
lastning-lossning skiljer sig åt mel-
lan de olika transportslagen. 

 

YKB-lärarkurs Ergonomi och hälsa, delkurs 4

KursnuMMer:  824
PlATs:  Stockholm 
Tid: 29-30 jan 
 14-15 maj 
 17-18 sep 
 12-13 nov
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  2 000 kr för TYA-anslutna, 
 5 000 kr för TYA-instruktörer/ 
 lärare, 8 000 kr för övriga  
 lärare/instruktörer
KursvillKor:  D, se sida 124

Kursen omfattar stress, sömn, 
kost, alkohol och droger, anatomi, 
ergonomi, stretch och träning samt 
skadeförebyggande åtgärder. Inslag 
i kursen är spel, gruppövningar samt 
filmer.

YKB-lärarkurserna ger dig kunskaper och 
underlag att själv genomföra utbildningen. 
Första dagen går du igenom respektive delkurs 
som om du vore förare.
Andra dagen sker fördjupning i kursens 
ämnesområden, exempel på pedagogik samt 
utbildning i hur undervisningsmaterialet kan 
användas. 

Efter varje lärarkurs får du tillgång till 
utbildningsmaterial för den delkurs du 
gått - såsom filmer, föreläsningsstöd/
powerpointpresentationer, övningar och annat. 
Du kommer åt materialet genom att logga 
in på TYAs YKB-portal. Därmed får du också 
möjligheten att sätta din egen prägel på dina 
egna kurser framöver.

Målgruppen för kursen är lärare, instruktörer 
eller liknande som avser att undervisa 
i YKB-fortbildning och som uppnår 
Transportstyrelsens minimikrav. 

Transportstyrelsen ställer sammanfattningsvis 
följande minimikrav på läraren:

 Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt 
arbete eller pedagogisk utbildning.

 Två års dokumenterad erfarenhet från 
transportbranschen eller som lärare vid 
utbildning för C- eller D-kort.

ykblärar
kurser
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YKB-lärarkurs Säkerhet och kundfokus, delkurs 5

KursnuMMer:  825
PlATs:  Stockholm 
Tid: 12-13 mars 
 7-8 maj 
 10-11 sep 
 8-9 okt
KurslänGd:  2 dagar
Pris:  2 000 kr för TYA-anslutna, 
 5 000 kr för TYA-instruktörer/ 
 lärare, 8 000 kr för övriga  
 lärare/instruktörer
KursvillKor:  D, se sida 124

Kursen ger dig kunskaper och under-
lag att själv genomföra YKB delkurs 
5. Kursverktygen (filmer, föreläs-
ningsstöd, övningar och annat) 
presenteras, för att du sen ska kunna 
utforma dina egna kursupplägg. 
Kursen rör sig mellan infallsvinklarna 
”målgruppen förare”, ”läraren” och 
”fakta”. Vissa ämnesfördjupningar 
görs och vi diskuterar utvecklings-
möjligheter och sätt för den enskilde 

att ytterligare finna kunskap och 
metodik.

 

YKB lärarkurs - Pedagogik

KursnuMMer:  830
PlATs:  Stockholm 
Tid: 18-20 mars 
 25-27 nov
KurslänGd:  3 dagar
Pris:  3 000 kr för TYA-anslutna,  
 7 500 kr för lärare/instruktörer,  
 12 000 kr för övriga lärare/ 
 instruktörer
KursvillKor:  C, se sida 124

Kursen vänder sig till dig som är 
eller avser att bli YKB-lärare och 
är intresserad av att utveckla dig 
i lärarrollen. Genom praktiska 
övningar och lärarledda diskus-
sioner får du en pedagogisk grund 
när det gäller att förbereda kurser, 
agera inför grupper, leda samtal och 
hantera situationer som kan uppstå 
i utbildningssituationer. Övningarna 
kombineras med pedagogiska teorier, 
diskussioner och erfarenhetsutbyte. 
Kursen tar även upp användandet 

av olika typer av hjälpmedel vid 
undervisning, t ex praktiskt arbete 
med PowerPoint.
Efter denna koncentrerade tre-
dagarsutbildning förväntas du ha 
fått en god grund för att leda TYAs 
strukturerade YKB-kurser.
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TYA:s kurser är i första hand avsedda för kollektivanställda inom 

Transportarbetareförbundets avtalsområde. I de flesta fall kan 

även tjänstemän delta. Även icke TYA-anslutna kan i mån av plats 

delta till en marknadsmässig kursavgift. 

TYA-anslutna företag
Som TYA-anslutet företag räknas företag som har avtal med 

Svenska Transportarbetareförbundet samt betalar avgift till TYA 

via FORA.

PAM – Praktisk arbetsmiljöutbildning för  
skyddsombud och tjänstemän
TYA:s grundläggande arbetsmiljökurser i praktisk arbetsmiljö, 

PAM, är i första hand avsedda för huvudskyddsombud och 

skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt 

tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de 

kollektivanställdas arbetsmiljö. Även övriga arbetskategorier 

beredes möjlighet till deltagande.

Ingen kursavgift
PAM-kurserna är helt avgiftsfria för ovanstående målgrupp samt 

för ägare av företaget.

utbildnings- och resebidrag
För de kollektivanställdas skyddsombud och huvudskyddsombud 

utgår till företaget ett utbildningsbidrag om 500 kronor per 

kursdag samt ett resebidrag om 18.50 kronor per mil. Dessutom 

ingår logi.

Övriga kurser
För övriga kurser gäller andra villkor. Varje kurs har en bokstav, 

A–E, som anger vilket kursvillkor som gäller för den kursen.

Allmänna kursfakta Kursvillkor

Frågor
Kontakta gärna våra kursadministratörer som bland annat 

ansvarar för kallelser till kurs, kontakter med hotell samt 

utbetalning av rese- och utbildningsbidrag.

Kirsten Bennike, 08-734 52 45, kirsten.bennike@tya.se

Camilla Karlsson, 08-734 52 46, camilla.karlsson@tya.se

Eva Westöö, 08-734 52 44, eva.westoo@tya.se

A. Kurser med utbildnings- och resebidrag
För vissa kategorier är kursen avgiftsfri och logi ingår, dessutom 

utbetalas utbildningsbidrag och resebidrag. För ägare tillkommer 

eventuell logikostnad.

B. Avgiftsfria kurser med resebidrag
Kursen är avgiftsfri och logi ingår och för vissa personalkategorier 

utbetalas dessutom resebidrag. För ägare tillkommer eventuell 

logikostnad.

C. Avgiftsfria kurser utan bidrag
Kursen är avgiftsfri, logi ingår ej och inga bidrag utbetalas.

D. Avgiftsbelagda kurser
Kursen är avgiftsbelagd. Alla priser anges exklusive moms.

E. Offert
Vi kan även offerera utbildningar enligt önskemål. Kontakta TYA:s 

kursadministration.

Anmälan
Anmälan till kurs görs senast sex veckor före kursstart. Anmälan 

görs via tya.se (lösenord krävs) eller via anmälningsblanketten 

här intill i katalogen. För att anmälningsblanketten ska gälla krävs 

arbetsgivarens underskrift.

Kallelse
Arbetsgivaren och kursdeltagaren får båda en kallelse till kursen 

cirka tre veckor före kursstart.

Avbokning
Avbokning ska göras senast två veckor före kursstart.

Avbokningsavgift
Om avbokning görs senare än två veckor före kursstart eller 

om kursdeltagaren avbryter kursen utan laga förfall utgår 

avbokningsavgift. Laga förfall kan exempelvis vara sjukdom som 

kan styrkas. Avbokningsavgiften är från 500 kronor per kursdag 

och uppåt beroende på den faktiska kurskostnaden. Det innebär att 

avbokningsavgift debiteras även för avgiftsfria kurser.

Kursdatum:

............................................................

Kursnamn:

...............................................................................................................................

Kursnummer:

............................................................

Kursort:

...............................................................................................................................

För- och efternamn:

...............................................................................................................................

Personnummer:

...............................................................................................................................

E-post:

...............................................................................................................................

Kategorier (Obs! Kryssa endast i en ruta)

Bostadsadress:

...............................................................................................................................

Postnummer och ort:

...............................................................................................................................

Önskas logi:

 Ja  Ja, kvällen före  Nej

Huvudskyddsombud 
Transportarbetareförbundet (1)

Skyddsombud 
Transportarbetareförbundet (2)

Tjänsteman med arbetsmiljöansvar 
för kollektivanställda (3)

Kollektivanställd 
inom transportavtalet (4)

Övrig tjänsteman, även skydds- 
ombud för tjänstemän (6)

Arbetsgivare/företagare (7, 8)

Kursdeltagare 1

Företagsnamn:

...............................................................................................................................

Företagsadress:

...............................................................................................................................

Postnummer och ort:

...............................................................................................................................

Telefon: ...........................................  Fax:

...........................................................   .............................................................

E-post:

...............................................................................................................................

Bankgiro: .........................................  Organisationsnummer:

...........................................................   .............................................................

Eventuellt kostnadställe:

...............................................................................................................................

Faktureringsadress (om annan än företagsadress):

...............................................................................................................................  

Postnummer och ort:

...............................................................................................................................  

 

Arbetsgivarens underskrift (stämpel och namnförtydligande) 

Undertecknad har tagit del av TYAs allmänna kursfakta:

...............................................................................................................................

Namnförtydligande: ......................................  Datum:

...........................................................................   ............................................

Ovanstående uppgifter hanteras med beaktande av personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Uppgifterna används uteslutande som register för kursadministrationen. Eventuella frågor riktas till TYA.

Kontaktformulär (Ange företaget där kursdeltagaren är anställd). Texta tydligt tack!

Kontroll sker om företaget är anslutet till TYA. OBS! Viktigt att organisationsnummer anges!

För- och efternamn:

...............................................................................................................................

Personnummer:

...............................................................................................................................

E-post:

...............................................................................................................................

Kategorier (Obs! Kryssa endast i en ruta)

Bostadsadress:

...............................................................................................................................

Postnummer och ort:

...............................................................................................................................

Önskas logi:

 Ja  Ja, kvällen före  Nej

Kursdeltagare 2
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Huvudskyddsombud 
Transportarbetareförbundet (1)

Skyddsombud 
Transportarbetareförbundet (2)

Tjänsteman med arbetsmiljöansvar 
för kollektivanställda (3)

Kollektivanställd 
inom transportavtalet (4)

Övrig tjänsteman, även skydds- 
ombud för tjänstemän (6)

Arbetsgivare/företagare (7, 8)

Faxas till TYA, 08-734 52 22 eller skickas till TYA, Box 1826, 171 26 SolnaKursanmälan

Eventuell fakturareferens:

Blanketten kan mailas till tyaskolan@tya.se, faxas till 08-734 52 22 eller 

skickas till TYA, Box 1826, 17 126 Solna. 
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TYA:s verksamhet syftar till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och sta-

tus i transportbranscherna och bidrar därmed till ökad produktivitet och 

lönsamhet i företagen. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Cirka 17 000 företag, med 

ungefär 100 000 anställda, är anslutna till TYA. Verksamheten bedrivs genom 

kurs- och projektverksamhet som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. 

Vi samverkar med skolor och myndigheter och utarbetar informationsmate-

rial och läromedel.

ADRESS TYA, Box 1826, 171 26 Solna. TEL 08-734 52 00. FAx 08-734 52 02. 

E-PoST info@tya.se   

FoRM & REPRo Rabalder produktion AB. FoTo Ryno Quantz, Volvo Last-

vagnar. TRYCK Bulls Graphics, Halmstad. Tryckningen sker i en miljövänlig 

process på klorfritt papper. Tryckt i 11 000 ex oktober 2013. För transportbranschens skull

QR-kod till TYA-skolan 
för dig med smartphone!


