
TYAs  
kurser 2022
– för en bra arbetsmiljö och god lönsamhet

Läs mer och anmäl dig till våra kurser på vår webbsida tya.se/kurser

*PAM = Praktisk Arbetsmiljö

Kursutbud 2022
• APL–handledare Steg 1

• APL–handledare Steg 2

• Arbetsmiljö för alla

• Bärgningsteknik

• Depåteknikerutbildning

• Det viktiga och  
ärliga samtalet

• Djurtransporter  
– Fjäderfä

• Djurtransporter  
– Lant brukets djur

• Däckskolan 1

• Däckskolan 2

• Hot och våld på jobbet

• Krisstöd

• Lastning och lastsäkring i 
container (Stuffning)

• Lastning och lossning,  
terminalarbetare

• Lastsäkring (YKB delkurs 2)

• Lastsäkring för hamn-  
och stuveriarbetare

• Lastsäkring för terminal  
arbetare – Distans

• Leda arbetsgrupper (steg 1)

• Leda arbetsgrupper (steg 2)

• Maskininstruktörsutbildning

• Organisatorisk och social 
arbetsmiljö, OSA 
 

• PAM Flyg *

• PAM Hamn och Stuveri *

• PAM Landtransport *

• PAM Petroleum *

• PAM Repetition *

• Riskhantering

• Ritningsgranskning

• Skyddskommittéledamot

• Säkerhetsvakt vid  
lossning av tankfartyg

• Säkerhetsvakt vid lossning  
av tankfartyg – repetition

• Tankbilsförare – Petroleum  
transporter

• Truckinstruktörsutbildning

• YKB-lärare Fördjupningskurs 
– Ergonomi och hälsa

• YKB-lärare Fördjupningskurs 
– Kör- och vilotider, arbetstid 
och färdskrivare

• YKB-lärare Fördjupningskurs 
– Modern fordonsteknik

• YKB-lärare Fördjupningskurs 
– Praktisk Lastsäkring

• YKB-lärare Fördjupningskurs 
– Trafiksäkerhet

Företagsförlagda kurser

• Arbetsmiljö för alla – säljare

• Assistans av flygpassagerare 
med rörelsehinder

• Att leda och övervaka  
truckarbete

• Ergonomi och hälsa

• Hot och våld mot taxiförare

• YKB fortbildning – dk 1

• YKB fortbildning – dk 2

• YKB fortbildning – dk 3

• YKB fortbildning – dk 4

• YKB fortbildning – dk 5

eLearningkurser

• eBakgavellyft

• eBrandfarlig vara  
– Bensinstation

• eDjurtransporter  
NYHET

• eDäckskolan 0

• eErgonomi – baskurs 
NYHET

• eFarligt Gods 2021,  
1.3 för hamn 

• eFarligt Gods 2021, 1.3 för 
delaktiga i ADR transporter

• eHamnkran - repetition  
och säkerhetskontroll

• eHamnkranförare

• eISPS

• eSignalman en  
repetitionsutbildning

• eSparsam körning,  
arbetsmaskiner

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. 

Scanna qr-koden  
för att läsa mer om 
våra kurser.
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TYA erbjuder kurser som  
stöd i arbetsmiljöarbetet

TYA är transportsektorns egen  
utbildningsarrangör. Vi arbetar aktivt  
för att bidra till kompetensutveckling 
för en säker och hållbar arbetsmiljö 
inom transportbranschen och övriga 
yrkesområden i de företag som är 
anslutna till oss. 

Ju högre utbildningsnivå desto större 
möjlighet att förebygga risker och som 
ett stöd i arbetsmiljöarbetet anordnar  
TYA arbetsmiljöutbildningar och 
bransch anpassade fortbildningar inom ett 
flertal områden. Kurserna riktar sig till 
såväl skyddsombud och tjänstemän med  
arbetsmiljöansvar som till övriga anställda.  
Merparten av kurserna är avgiftsfria 
alternativt subventionerade för alla  
som arbetar på TYA-anslutna företag.

Kursutbudet sträcker sig över både 
fysisk, social och organisatorisk  
arbetsmiljö och vissa kurser erbjuds 
som eLearning, till exempel grund- 
kursen i Ergonomi. 

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

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

Jessica Svedentoft
jessica.svedentoft@tya.se
08–734 52 37

Kontakt

För skyddsombud eller andra 
med  arbetsmiljöuppdrag
Här är några exempel på kurser för ökad kompetens inom 
arbetsmiljöområdet. De ger dig förutsättningar för en effektiv 
hantering av arbetsmiljöfrågor i samverkan på arbetsplatsen.

Ta chansen att coacha framtidens  
medarbetare – kanske din nästa kollega?
Gå TYAs APL*-handledarutbildning för 
lastbilschaufförer.

Gå en eLearning
Vi erbjuder en del utbildningar som 
eLearning. Att få till sig kunskapen på 
en tidpunkt som man själv väljer och i en 
takt som passar en själv är några fördelar. 

För kollektivanställd eller tjänsteman
Nedan hittar du några exempel på kurser för ökad yrkeskompetens som ger dig stöd 
att utveckla det egna arbetet. Det övergripande målet är att arbetet ska kunna utföras 
rationellt i en bra arbetsmiljö.

PAM – Praktisk arbetsmiljöutbildning 
PAM är Transportbranschens grund-
utbildning i arbetsmiljö. Du får kunskap 
i hur du kan tillämpa lagar och regler för 
arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

Tankbilsförare – Petroleumtransporter
En kurs för dig som är tankbilsförare och 
transporterar petroleumprodukter och 
biodrivmedel. En intressant och nyttig 
kurs som dessutom är obligatorisk att 
genomföra vart femte år.

Arbetsmiljö för alla
Du får en introduktion i arbetsmiljö-
lagstiftningen. Kursen ger dig förståelse 
för ditt eget ansvar i arbetsmiljöarbetet 
och vikten av tillbudsrapportering.

Krisstöd
På den här kursen får du bl a verktygen 
till att definiera vad krisstöd innebär på 
din arbetsplats. Du får också kunskap 
om vilka verktyg som är lämpliga att 
använda och fungerande metoder.

Leda arbetsgrupper
Det här är kursen för dig som är arbets-
ledare och som vill bli säkrare och tryggare 
i din roll. Du får chans att utveckla dig 
själv och ditt ledarskap samt bl a lära dig 
mer om ledarstilar, konflikthantering och 
kommunikation.

DU FÅR:  Grunderna för lärande, körträ-
nings- och trafiksäkerhetsmetodik och 
introduktion till utbildningsmaterial.

DU BLIR:  Certifierad APL-handledare 
som tar emot elever på praktik.

Organisatorisk och  
social arbetsmiljö (OSA)
Kursen ger dig stöd för arbetet med  
den organisatoriska och sociala arbets-
miljön. Du får kunskap om innehållet i 
före skriften AFS 2015:4 och hur den  
kan tillämpas på arbetsplatsen.

Hot och våld på jobbet
Är hotfulla situationer ett inslag i ditt arbete? 
Kursen ger dig kunskap om säkerhets-
aspekter i arbetet och hur du kan bidra till 
att hotfulla situationer inte förvärras.

Även för företag som är anslutna till Hamn-  
och stuveriskolan, HSS, finns ett stort och  
anpassat kursutbud. 

Många av kurserna kan genomföras på arbetsplatsen.  
För kursutbud besök tya.se/kurser eller kontakta  
Stefan Reimers, stefan.reimers@tya.se, tel 08-734 52 33.

306 
personer har gått en 

arbetsmiljö utbildning 
under 2020

Läs mer om alla våra kurser och anmäl dig på tya.se/kurser

Mycket duktiga 
kursledare.  

Jag är imponerad  
av deras kunskapsnivå 

och förmåga  
att svara på alla 
frågor vi haft. 

”Jag rekommenderar alla  
kollegor som är intresserade 
att söka utbildningen”

APL - Arbetsplatsförlagt lärande
Vi har utbildat cirka 800 APL-handledare över hela landet och de har stor erfarenhet av 
att coacha anställningsbara, säkra och välutbildade lastbilsförare. Vår bransch är viktig!

Nyheter inom eLearning!
Vi har en helt ny kurs inom ergonomi som 
är klar till 2022. Under året kommer också 
branschspecifika delar komma ut. 

En annan ny elearningkurs är Djurtransporter.  
Detta är en inledande kurs i de moment som 
ingår i yrket som djurtransportör.

*Arbetsplatslärande

14 177
personer gjorde en 
elearningutbildning 

under 2020

Du kan se alla TYAs eLearningkurser 
på baksidan av denna folder. 


