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UNDER DET GÅNGNA året har vi på TYA lagt stor vikt vid 
att slutföra ett antal viktiga projekt inom flera av våra delbran-
scher. Vi har också genomfört ett stort antal kurser för medar-
betare vid våra anslutna företag och inte minst har vi verkat för 
att öka andelen blivande medarbetare i transportbranschen. 
Med hopp om att skapa lite nyfikenhet kring allt som händer 
på TYA kommer här ett smakprov. Du kan också ta del av allt  
vi gjort via tya.se.

På tal om tya.se kan jag berätta att vi under året har lanserat en 
ny hemsida och webshop. Vårt mål är att underlätta för dig att 
hitta den information du behöver som stöd i ditt arbete. För att 
koncentrera all information till ett och samma nav och för att 
kunna vara mer proaktiva i vår kommunikation med dig har vi 
också lyft in mängder av information som tidigare varit spridd på 
olika hemsidor till tya.se. Håll koll på vår hemsida så att du inte 
missar det som händer i din bransch under året som kommer! 

Jag vill gärna höra vad du tycker om 
vårt arbete och vår webbplats. Hör 
gärna av dig, antingen direkt till mig 
på sigalit.slutback@tya.se eller via 
info@tya.se.

Jag ser fram emot att höra ifrån dig!

Sigalit Slutbäck, VD

Året som gått Arbetsmiljö och kurser 

MED VÄLUTBILDADE CHEFER, skyddsombud och medarbetare 
ökar förutsättningarna för att förebygga risker i arbetet och för 
att skapa en bra arbetsmiljö. TYAs kurser och arbetsmiljöprojekt 
ger både redskap för arbetsmiljöarbete, ökad medvetenhet samt 
kunskap om säkerhet i arbetet. TYA-skolan är transportbranschens 
egen utbildningsarrangör. Vi anordnar arbetsmiljöutbildning och 
yrkesfortbildning på många olika områden och för olika personal-
kategorier. Du kan också kontakta oss för företagsanpassade kurser.

Några exempel på projekt

• Kartläggning av klämskaderisker i 
miljöbranschen.

• Kartläggning av arbetsmiljörisker vid 
hantering av löslastade däck.

• Förstudie kring buller, vibrationer, farligt 
avfall och jobb i explosiva miljöer.

• Trendindikator för terminal- och 
lagerarbete.

• Riktlinjer kring kyl- och fryslagerhantering.

• Ny rapport gällande krav vid upphandling  
av färdtjänst.

• Temakonferens OSA, organisatorisk och  
social arbetsmiljö, för terminal och lager. 

• Webbsidan djurtransporter.nu har fått  
en efterlängtad uppdatering.

Några exempel på kurser

• Webbkurs i e-farligt gods.

• Hot och våld på jobbet.

• Praktisk Arbetsmiljö, PAM. 

• Ergonomi och hälsa.

• Arbetsmiljö för alla.



Taxi Åkeri

Film om taxiyrket
• Taxibranschen behöver rekrytera personal 

och för att berätta mer om de olika yrkes-
inriktningarna har vi filmat och intervjuat Tina, 
Linda och Saied med flera när de berättar 
om varför de gillar att arbeta i taxibranschen. 
De kör skolskjuts, sjuk- och mattransporter, 
person- och företagstaxi och några av dem 
jobbar också i beställningscentralen.

Mässdeltagande
• Under våren 2018 ställde vi ut på mässan 

”Taxi i Norr” i Sundsvall bland annat genom 
att presentera rapporten ”Utbildningskrav vid 
upphandling av färdtjänst”.

• ”Persontrafik 2018”, en av Europas absolut 
viktigaste mötesplatser för alla verksamma 
inom kollektivtrafikbranschen. TYA ställde ut  
i en egen monter på mässan.

Trendindikator lastbilsförare
• En undersökning om rekryteringsbehovet och andra  

frågor som berör åkeriföretagen görs varje år. Årets Trend- 
indikator visar att Sverige saknar cirka 50 000 förare de  
kommande 10 åren. Därför arbetar vi aktivt med att uppvakta 
både lokalpolitiker och skolledare med vädjan om att öka  
antalet platser på gymnasieskolans transportprogram.

13 VR-filmer för validering av yrkets olika inriktningar
• Vi har varit ute i transportbranschen med en 360-kamera och 

spelat in tretton ”studiebesök”. Här är det fokus på de olika 
lastbilstransporterna som utförs dagligen i samhället.  
Se filmerna på tya.se.

Djurtransporter.nu 
• Webbsidan har under hösten fått efterlängtad  

uppdatering.

Lastsäkring 
• En utredning tillsammans med Mariterm genom- 

fördes under året och sammanställs nu till en rapport.

Utbildning förare av fjäderfä
• För att få köra eller sköta djur för transporter behövs ett kompe-

tensbevis för djurtransporter avsett för det djurslag du ska köra 
eller sköta. TYA driver tillsammans med Jordbruksverket licen-
sierade fortbildningar för olika djurtransportörer.

Hjulutrustningsteknik

Film: Yrke däckmontör

Ett axplock från 2018

Film om yrket
• Branschen för Hjulutrustningsteknik behöver rekrytera 

personal. Som ett led i detta har vi tagit fram en film som 
beskriver branschen med målet att få fler intresserade av 
yrket däckmontör. Se filmen på tya.se.

Rapport om risker med löslastade däck
• I förstudien till projektet ”Löslastade däck” kan man läsa 

om vilka risker som finns vid lastning och lossning av däck. 
Studien indikerar en rad riskfaktorer i det arbetet men 
presenterar också idéer om hur man kan arbeta för att 
minska riskerna.

Hamn och Stuveri

Ny webbkurs: e-Farligt Gods 1.3 
• Kursen är en utbildning som vänder sig till alla 

som är delaktiga i eller sysselsatta med transport 
av farligt gods och som inte behöver ADR-intyg. 
Kursen är framtagen för att möta upp kraven på 
1.3 utbildning som ställs i ADR-regelverket.

• Webbsidan hamnskolan.com har fått en 
uppfräschning.

Rapport om risker med  
löslastade däck

Flyg

Frågeenkät riktad till flygteknikskolorna 
• En enkät gick ut till skolorna för att följa upp  

antagningssiffror, APL- situationen och  
anställningsstatistik. 

2 förstudier gällande arbetsmiljö är gjorda
• Lyfthjälpmedel för små, svårlastade flygplan.
• Luftföroreningar på flygplatser.

Uppdaterat kurshäfte:  
Kemi inom flyg

Webbsida: hamnskolan.com

Miljö

Rapport: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar
• En rapport framtagen i samarbete med 

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Svenska 
Transportarbetareförbundet, Karolinska Institutet 
samt Centrum för belastningsskadeforskning vid 
Högskolan i Gävle blev klar under sommaren.

• En populärversion av rapporten med tillägg på 
temat Hot och våld samt Riskbedömning och 
Rapportering vid olyckor trycktes efter sommaren.

• Tips och råd. En lathund i fickformat för alla som 
arbetar med sophämtning gjordes med dessa 
rapporter som förlaga.

Rapport: Sophämtarnas arbetsmiljö

Trendindikator lastbilsförare

Webbsida: djurtransporter.nu 

Film om taxiyrket på tya.se

Mässa: ”Taxi i Norr”

Terminal & Lager

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Två mycket lyckade konferenser om Organisatorisk 

och Social Arbetsmiljö har hållits under året.  
24 maj i Västerås och 29 november i Göteborg. 
De knöt an till OSA-föreskriften och ger svar/
tips på hur man utifrån den kan nå framgång med 
arbetsmiljöarbetet. Landets främsta experter inom 
området, Henric Ask, jurist TCO/LO och Bengt 
Pontén, OSA/stressexpert, lärde ut och diskuterade 
frågor i ämnet.

Däckskolan: En digital introduktionsutbildning 
inom däck och hjul
• Genom projektet ”Däckskolan” skapar vi en 

digital introduktionsutbildning inom området 
Däck och hjul med fokus på bland annat 
arbetsmiljö och säkerhet. Målgruppen för 
utbildningen är säsongs- och nyanställda samt 
APL-elever (arbetsplatsförlagt lärande) som 
genom denna kurs får en baskunskap inom 
hjulutrustning.

Tidningsdistributörer

Ny bransch hos TYA från 2018
• Branschråd hölls i september 2018.

Företagsförlagd aktivitet
• Företagsförlagd Praktisk arbetsmiljöutbildning,  

PAM, på Norrköpings Tidningar Media.
• Företagsförlagd utbildning i Trygg på jobbet 
– Hot & Våld för Postnord TAB.

Petroleum

Petroleumtransporter
• Uppdaterat kurshäfte  

utkom under sommaren.

Kurshäfte: Petroleumtransporter 

T
P E R S O N A LT I D N I N G  F Ö R

A B TABLOIDEN
”Under 2019 fi rar TAB 50 år. Det kommer vi att uppmärksamma och det är 

spännande att se vad som skett under detta halva sekel.”

Genom TYA (Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd) anordnades i november en 

utbildning om trygga arbetsplatser. Utbildningen hölls på tio orter och gav deltagarna 

verktyg för att hantera hot- och våldssituationer.

– Det var roligt och nyttigt för mig att träffa och lära mig mer om hur det fungerar att 

arbeta som tidningsdistributör, säger polisen Erik Jönsson, som höll i utbildningen.

SIDAN 6, 10

LEDARE, SIDAN 2

Trygga arbetsplatser
– utbildning gav vägledning

Förändringar inom 
TAB:s organisation
Under hösten har det skett föränd-
ringar i TAB:s ledningsgrupp och övriga 
organisation. Läs om hur förändringarna 
påverkar dig!

SIDAN 3

Livet efter sista 
utdelningsrundan
Sju månader har gått sedan distribu-
törerna som delade ut Örnsköldsviks 
Allehanda (ÖA) gjorde sin sista runda. 
Tabloiden tittar närmare på vad som 
hänt sedan dess. 

SIDAN 4

Forskning kring
fossilfria transporter
2045 siktar Sverige på att vara ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. 
En av branscherna som står i centrum 
för omvandlingen är transportsektorn. 
PostNord deltar i ett nytt innovations- 
och forskningsprogram som ska ge ett 
fossilfritt godstransportsystem. 

SIDAN 8

Registrera dina kvitton
Den 21 december är det sista chansen att registrera kvitto 
för köp hos leverantörer som inte är anslutna till ActiWay. 
Därefter stänger kvittoregistreringsfunktionen till och med 
årsskiftet. Detta för att kunna säkerställa att de registre-
ringar som görs hinner dras från årets saldo.

SIDAN 12 Efter den 21 december stänger kvittoregistreringsfunktionen.
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TAB:s nya organisation presenteras på sidan 3.

Dick Karlström slutade som tidningsdistributör.

Utbildaren Erik Jönsson utgick från deltagarnas egna exempel för att få lokal anknytning och diskuterade situationer som kan uppstå i arbetet som 
tidningsdistributör.

Artikel i Tabloiden om TYAs kurs



Truck och maskin Kommande 2019 

TRUCKAR OCH MASKINER används på många olika arbets-
platser runt om i Sverige. Förarnas kunskap och erfarenhet har 
hög prioritet. För TYA-anslutna företag finns i kollektivavtalen 
krav på utbildning och dokumentation som utfärdas via TYA. 
Utbildningar gäller till exempel maskintyper som truckar, hjul-
lastare, grävmaskin, grävlastare, väghyvel, teleskoplastare, 
fordonsmonterad kran, mobilkran och betongpump.

• 2018 utökades Maskininstruktörskursen från två till tre dagar. 

• Det är nu möjligt att via BankID-inloggning för alla truck- och 
maskininstruktörer att registrera utbildningar.

• De årliga konferenserna för truck- och maskininstruktörer 
hölls under hösten.

• Antal utfärdade (tryckta) kort under år 2018: 

 • Truck – nytryck 16 734, ersättningskort 2 596. 

 • Utbildningsintyg – nytryck 8 003, ersättningskort 690.

 • Yrkesbevis – nytryck 3 881, ersättningskort 448. 

• Transportkompetens 
• Kunskap & Nätverkande 
• Inspiration

• Truck och Maskin 
• Införande av e-signering för avtal om truck- och  
  maskinförarutbildning 
• Fyra planerade utbildningstillfällen för truckinstruktörer  
  och två för maskininstruktörer 
• Översyn av utbildningsmaterial för maskinförare

• Schysst APL för alla 
• Rapport 
• Riktlinjer 
• Informationsmaterial 
• Workshop

• Mässor och events 
• Taximässa Skellefteå  
• Yrkes VM  
• Tidningsdistributionens dag 

• Arbeta säkert 
• Instruktiva filmer 
• OSA marknadsförs (OSA webb) 
• SAM-webb

• Rapporter 
• Skolledarenkät 
• Trendindikator Åkerier 
• APL-rapport 
• Lastsäkring

• Kursmaterial 
• Fem kurser inom Däck: Däckskolan och Däckskolan 2 
• Ny handbok för djurtransportörer 
• e-farligt gods 

Kompetensförsörjning 

TYA ARBETAR MED arbetsmiljö, rådgivning, omvärlds-
bevakning och kompetensförsörjning, det vill säga rekry- 
tering till branschen. Det innebär till exempel att vi bidrar 
till att förutsättningar för rätt kompetens finns på markna-
den, bland annat med hjälp av våra regionala projektledare 
som arbetar långsiktigt mot politiker och skolledare på 
lokal nivå. Exempel på en viktig fråga för TYA är att vi vill 
få till fler utbildningsplatser så att skolorna kan ta emot alla 
elever som söker sig till transportutbildningarna.

Några av de aktiviteter som genomförts under 2018 är

• Taxifilmen – en film om yrkets olika och varierande 
inriktningar. 

• Hjulutrustningsteknik – En film som beskriver bran-
schen med målet att få fler intresserade av yrket däck-
montör. Se filmen på tya.se.

• Åkeri – Förutom den årliga Trendindikator som visar 
branschens behov av förare pågår en hel del andra 
aktiviteter kring det. Våra regionala projektledare ar-
betar hårt med sin lokala närvaro och uppvaktar både 
regionpolitiker och skolledare för att främja antalet 
utbildningsplatser i varje region. TYA utser årligen 
”Årets transportskola” vilket 2018 blev Björknäsgym-
nasiet i Boden. Vi deltar i Future Skills, och arrangerar 
tillsammans med skolorna kvaltävlingar för Yrkes SM 
gällande elever på gymnasieskolans transportinrikt-
ning. Hösten 2018 gjordes en aktivitet i syfte att lyfta 
behovet av förare, via artiklar i riksmedia och sociala 
kanaler som vi kallade ”Du behövs!”  



Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Box 1826, 171 26 Solna | 08-734 52 00  
E-post: info@tya.se | Webb: www.tya.se

Vi på TYA utvecklar anslutna  företag och  
medarbetare i morgondagens transportbransch.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer  
hållbara arbetsmiljöer.

Tillsammans med våra parter och företag,  
dess medarbetare samt skolor och myndigheter 
arbetar vi för att skapa Sveriges bästa jobb.


