DET HÄR ÄR TYA
TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn.
Vår huvudsakliga uppgift är att bedriva utbildnings- och projektverksamhet i arbetsmiljö och yrkeskunskap. Vi samverkar även med skolor, myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.
Inom TYA finns även Hamn & Stuveriskolan.

Exempel ur TYAs projektverksamhet
• Produktion av läromedel, informations
material, cd-rom
• Utveckling av kurser/utbildningar/e-learning
• 8 regionala utbildningsråd
• Rekrytering av ungdomar till transportteknik
• Internetstöd för information/utbildning
• Utveckling av varumottag
• Validering av yrkeskunskaper
• Tävlingar i Transportteknik
• World Skills Competition
• Arbetsplatslärande APL
• Fortbildning av gymnasielärare
• Utbildning och certifiering av truck- och
maskin -förarutbildare
• Samordning av Kollegahjälpare
• Utveckling av transporthögskola
• Utveckling av lyfthjälpmedel
• Internationella engagemang
• Simulatorer för krankörning
• Lastnings och lossningsteknik
i terminaler
• Utveckling av mobil lastsäkringsstation

TYAs organisation
TYA har cirka 17.000 anslutna företag inom
transportbranschen.
Totalt omfattas cirka 100.000 anställda.
Anslutna företag återfinns i olika delbranscher
som åkeri, terminal, renhållning, markpersonal i flyget, expressföretag, bärgning, entreprenadmaskiner, oljetransporter, oljebolag,
bensinstationer, gummiverkstäder, taxi samt
hamn & stuveri.
TYA administrerar och svarar för viss samordning av Transports regionala skyddsombud.
Finansiering
TYA finansieras i huvudsak genom en avgift
från anslutna företag samt bidrag och i viss
mån försäljning av material och kurser.
Hamn & Stuveriskolan finansieras separat.
Ägare och uppdragsgivare:
Arbetsgivarorganisationer:
Transportgruppen
• Biltrafikens Arbetsgivareförbund
• Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
• Motorbranschens Arbetsgivareförbund
• Sveriges Hamnar
• Flygarbetsgivarna
ALMEGA
• ALMEGA Tjänsteföretagen
KFO
Arbetstagarorganisationer:
Svenska Transportarbetareförbundet
Ledarna
Unionen
Sveriges Ingenjörer
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Ett urval av TYAs kurser
• Grundläggande arbetsmiljökunskap
• Vidareutbildning i arbetsmiljö
• ADR – farligt gods
• Lastsäkring
• Trafiksäker körning tankbil
• Lastbilsmonterad kran
• Krankörning i hamn
• Hot och våld mot taxiförare
• Tempererade transporter
• Djurtransporter
• Transport av flygbränsle
• Säkerhetsvakt oljelastning
• Depåtekniker
• Kemikalietransporter
• Bärgningsteknik
• Flytteknik
• Last- och lossningsteknik
• Däckkunskap
• Stress
• Pakethantering
• Lönsamt åkeri
• Kundbemötande

