
TYAs  
kurser 2020
– för en bra arbetsmiljö och god lönsamhet

Kursutbud 2020
• APL-handledare steg 1
• APL-handledare steg 2
• Arbetsmiljö för alla
• Arbetsmiljö för alla –  

inriktning säljare
• Bärgningsteknik
• Depåteknikerutbildning
• Det viktiga och  

ärliga samtalet
• Djurtransporter – fjäderfä
• Djurtransporter – häst
• Djurtransporter – lantbru-

kets djur
• Däckskolan 1
• Däckskolan 2
• eBakgavellyft*
• eBrand*
• eBrandfarlig vara – bensin-

station*
• eEkonomi för alla*
• eErgonomi – flyglastare*
• eErgonomi –  

terminalarbetare*
• eErgonomi – yrkesförare*
• eFarligt gods 2017 – 1.3 

utbildning för  
anställda i hamnar

• eFarligt gods 2017 – 1.3 
utbildning för delaktiga i 
ADR-transporter

• eFörsta hjälpen*
• eHamnkran – repetition  

och säkerhetskontroll*
• eHamnkranförare*
• eISPS 2015*
• Ergonomi och hälsa
• Färdtjänstförare

• Första hjälpen med 
hjärt-lungräddning

• Gruppledarutbildning steg 1
• Gruppledarutbildning steg 2
• Gruppledarutbildning steg 3
• Hamnarbete – användning 

av lyftredskap
• Hamnkranförare
• 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
• Assistans av flygpassagerare 

med rörelsehinder
• Maskininstruktörsutbildning
• Organisatorisk och social 

arbetsmiljö (OSA)
• PAM Flyg**
• PAM Hamn och stuveri**
• PAM Landtransport**
• PAM Petroleum**
• PAM Repetition**
• Ritningsgranskning
• Signalman –  

en repetitionsutbildning*
• Skyddskommittéledamot
• Sparsam körning – lastbil*
• Säker trosshantering
• Säkerhetsvakt vid lossning 

av tankfartyg
• Säkerhetsvakt vid lossning 

av tankfartyg – repetition

• Tankbilsförare –  
petroleumtransporter

• Truckinstruktörsutbildning
• YKB fortbildning – delkurs 1
• YKB fortbildning – delkurs 2
• YKB fortbildning – delkurs 3
• YKB fortbildning – delkurs 4
• YKB fortbildning – delkurs 5
• YKB-lärare, fördjupningskurs 

– praktisk lastsäkring
• YKB-lärare, fördjupningskurs 

– brand och trafikolycka
• YKB-lärare, fördjupningskurs 

– ergonomi och hälsa
• YKB-lärare, fördjupningskurs 

– första hjälpen
• YKB-lärare, fördjupningskurs 

– kör- och vilotider, arbetstid 
och färdskrivare

• YKB-lärare, fördjupningskurs 
– modern fordonsteknik

• YKB-lärare, fördjupningskurs 
– HLR-instruktör

Mer information om aktuella kurser och anmälan hittar du på vår webbsida www.tya.se/kurser

*e = e-learning   **PAM = Praktisk Arbetsmiljö 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.
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Alla människor har rätt att känna sig  
trygga och säkra på sin arbetsplats

Med välutbildade chefer, skyddsombud 
och med arbetare kan riskerna  
i arbetet lättare förebyggas  
och en bra arbetsmiljö skapas.

TYAs kurser ger redskap för arbets miljö-
arbetet, ökad medvetenhet och kunskap 
om säkerhet i arbetet. 

För instruktör och lärare
Några kurser för handledare, instruktör 
eller lärare som själv ska föra kunskaper 
vidare till medarbetare på arbetsplatser 
eller till kursdeltagare.

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

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

Skyddskommittéledamot
Kursen reder ut vilka regler som gäller för 
en skyddskommitté, hur den arbetar och 
vilken roll de olika ledamöterna har.

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

APL steg 1 och 2
Kursen ger dig möjlighet att verka som 
APL-handledare. Du får lära dig grunderna 
för lärande, pedagogik, körträningsmetodik 
och trafiksäkerhetsmetodik.

Maskininstruktörsutbildning
Den här kursen vänder sig till dig med stor 
erfarenhet av maskinföraryrket och som 
själv avser att bli instruktör. Efter kursen 
har du fått kunskap om TYAs kunskaps- och 
färdighetsmål för blivande maskinförare 
utifrån kollektivavtalskrav.

YKB-lärare, fördjupningskurser
Kurserna ger fördjupade kunskaper inom 
olika områden med anknytning till de 
obligatoriska målen för YKB-utbildningen. 
Den ger dig stöd för att utveckla dina egna 
utbildningar.

Bärgningsteknik
Du får lära dig grundläggande kunskaper för 
säkert bärgningsarbete. Kursen innehåller 
delmoment som försäkringsfrågor,  
dragberäkningar, materialkännedom,  
lastsäkring samt praktisk bärgning av  
lastbil och personbil.

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.

Lastsäkring för hamn- och stuveriarbetare
Undvik transportskador, onödigt arbete och 
förseningar. På kursen får du genom praktiska 
övningar kunskap i hur du inför en transport 
säkrar lasten på ett korrekt och effektivt sätt.

Djurtransporter
Ska du i samband med transport sköta 
fjäderfä, hästar eller andra lantbruksdjur  
i en ekonomisk verksamhet?  
Kurserna ger, efter ett godkänt prov,  
det kompetensbevis som krävs för att  
få utföra arbetet.

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

PAM – Praktisk arbetsmiljöutbildning
PAM ger fördjupade kunskaper om arbets-
miljö. Du får lära dig hur du kan tillämpa 
lagar och regler för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

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

Företagsförlagd kurs
Flera av TYAs kurser kan genomföras  
på din arbetsplats. Gör en intresseanmälan 
på tya.se/kurser.

E-Learning
Vi erbjuder e-learningutbildningar.  
Det är ett flexibelt och lättillgängligt  
sätt att tillgodogöra sig kunskap.

Välkommen till vår  
nya webbsida med TYAs 

kursutbud. Här hittar du på ett 
enkelt sätt de kurser du söker. 

Testa gärna den nya  
sökfunktionen.


