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För mervärde i transportbranschen
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TYA:s verksamhetsstyrning

TYA:s uppdrag
• Bedriva arbetsmiljö- och yrkesfortbildning för
anställda i transportbranschen

Kommunicerar yrkeskompetens och samverkar
med bransch och samhälle

• Bevaka, påverka och initiera samhällets
yrkesutbildningar mot transportbranschen
• Bedriva utveckling och projekt inom
arbetsmiljöområdet
Genomför
arbetsmiljö- och
utvecklingsprojekt

Utbildar inom
arbetsmiljö och
genomför
yrkesfortbildning

• Främja utbildning och arbetsplatslärande
i företagens regi
• Stimulera lokal och regional samverkan mellan
transportbranschen och skolan

Stärker samhällets
transportutbildningar

• Aktivt arbeta för att främja rekrytering av
kompetenta medarbetare i syfte att stärka branschens
konkurrenskraft
• Genom Hamn och stuveriskolan bedriva särskilt
anpassad verksamhet

Arbetsgivare

TYA
Arbetstagare

Förutsättningar
TYA är en ideell förening med arbetsgivaroch fackförbund som medlemmar:

Arbetsgivarorganisationer:

Arbetstagarorganisationer:

Transportgruppen
• Biltrafikens arbetsgivareförbund
• Svenska Flygbranschen
• Förbundet Sveriges Hamnar
• Motorbranschens Arbetsgivareförbund
• Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund

Svenska Transportarbetareförbundet
Ledarna
Unionen
Sveriges Ingenjörer

Almega Tjänsteföretagen
Arbetsgivareföreningen KFO

Medlemsföretag till ovanstående organisationer
med anställda inom Transportarbetareförbundets
avtalsområde är genom en serviceavgift anslutna
till TYA. Företag utanför arbetsgivarorganisationerna
som tecknat hängavtal med Transportarbetareförbundet är anslutna till TYA genom serviceavgift.
Totalt omfattar TYA-anslutningen cirka 17 000
företag med cirka 100 000 anställda.

TYA:s personal arbetar med utbildning- och
arbetsmiljöverksamhet, truck och maskin, ekonomi
och information. Transportarbetareförbundets
regionala skyddsombud administreras av TYA.

TYA:s beslutsorganisation

TYA:s uppdragsgivare (medlemsförbunden) fattar
övergripande beslut om TYA:s verksamhet. Underlag
till beslut inhämtas från kontakter med förbundens handläggare, anslutna företag och de olika
partsammansatta branschråd som representerar
transportbranschens olika grenar inom TYA.
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• Följer och driver verksamheten mot uppsatta mål
• Följer löpande upp ekonomi, verksamhet och
prognos
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Branschråd

• Ger branschen möjlighet att påverka TYA:s verksamhet
• Ökar kunskapen om TYA och vad TYA gör för
respektive branschområde
• Snabbar upp och effektiviserar hanteringen av
krav och önskemål på TYA
• Stärker dialogen mellan TYA, parterna och branschens företrädare

Styrgrupp

Branschråd:

• Behandlar och godkänner förslag från branschråd
• Behandlar och beslutar om branschövergripande
verksamheter
• Löpande granskar TYA:s verksamhet och ekonomi
• Bereder branschrådens och egna förslag inför
AU- och styrelsebeslut

Åkeri
Terminal och Lager
Däck
Petroleum

Branschråd

Hamn och stuveri
Taxi

• Företräder den egna branschens intressen i TYA.
• Tar tillvara branschens synpunkter och diskuterar
behov av insatser inom utbildnings och arbets
miljöområdet

Måluppföljning
och prognos

Styrelse
Beslut
verksamhetsplan

December

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsplaneringsvecka

Ledningsgrupp

Planeringsdagar
-kurser

Januari

Styrgrupp

Flyg

TYA:s styrkor

Internt

Externt

Kreativ miljö

Gott varumärke

Högt i tak

Hög status mot myndigheter

Stabil ekonomi

TYA representerar ”goda” frågor

Medarbetare med hög kompetens

Organisatoriskt

Branschmässigt

Väl fungerande regional verksamhet

Stort inflytande från branscherna

Praktiskt utförbara och realistiska mål

Partsgemensamma beslut är
starka beslut

Gott om resurser för
rekryteringsarbete
Landsomfattande verksamhet

Företräder hela branschen
Partsneutralitet

TYA är ett samarbetsorgan
mellan arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer inom
transportbranschen. TYA bidrar till
kompetensutveckling inom områdena
yrkeskunskap och arbetsmiljö. TYA
vill öka transportyrkenas status.
På så vis växer branschens totala
konkurrenskraft.
Adress TYA, Box 1826, 171 26 Solna.
Tel 08-734 52 00.
E-post info@tya.se
form Rabalder produktion AB.
Foto Ryno Quantz.
tryck Bulls Graphics, Halmstad.
Tryckningen sker i en miljövänlig
process på klorfritt papper.

Sveriges Hamnar
Svenska FlygBranschen
Biltrafikens Arbetsgivareförbund
Motorbranschens Arbetsgivareförbund
Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund

