
Kollektivavtal
I Transportavtalets bilaga C och i Miljöarbetareavtalet finns krav på utbildningens innehåll  
och dokumentation. Där framgår också att TYAs utbildningsplaner ska följas och att TYAs 
utbildnings-/yrkesbevis ska utfärdas för den som godkänts.

Avtal
TYA har tecknat avtal med utbildningsanordnare där de förbinder sig att:
• Genomföra utbildning med instruktörer som har tillräcklig kompetens.
• Utbilda enligt TYAs utbildningsplaner med en ansvarig instruktör närvarande.
• Erbjuda utbildningar som följer rikttiderna som anges i avtalet.
•  I förekommande fall anpassa utbildningen utifrån deltagarnas individuella förutsättningar.
•  Genomföra teoretiska och praktiska prov.
•  Registrera godkänd utbildning inklusive provresultat hos TYA. 

Hela avtalet hittar du på TYAs hemsida. Den som är instruktör hos en utbildare med avtal  
får ett tidsbegränsat instruktörsbevis. Är du tveksam till om avtalet följs, kontakta TYA.

Checklista 
   Informera utbildaren om vilka krav som ställs enligt avtalen.

   Kontrollera att utbildaren har aktivt avtal med TYA.

   Upplys utbildaren om det krävs kunskaper utöver avtalskravet,  

 till exempel specifik utrustning eller en speciell arbetsuppgift.

   Kontrollera att instruktören har giltigt instruktörsbevis från TYA.

   Få bekräftelse från utbildningsanordnaren att de håller sig till de av  

 TYA framtagna utbildningsplanerna/riktlinjerna. Både gällande innehåll och tid.

   Säkerställ att utbildaren kan erbjuda rätt truck-/maskintyp.

   Säkerställ möjlighet att integrera era interna regler i utbildningen.

   Har den som skriver ut tillstånd på företaget tillräckliga kunskaper?  

 Om inte – finns det möjlighet att låta hen delta?

   Kontrollera att utbildningsintyget ingår i kostnaden för utbildningen.

Arbetsgivarens tillstånd
Arbetsgivarens skriftliga tillstånd krävs för arbete med truckar och maskiner.  
Tillståndet är även en hjälp när arbetsuppgifterna fördelas utifrån de anställdas  
kunskaper, färdigheter och erfarenhet.

Lagar och föreskrifter

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

Dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper krävs  
för att få arbeta med truckar/maskiner. Som arbetsgivare 
har du ansvaret för att dina anställda har tillräckliga  
kunskaper för att arbeta säkert.

Till dig som 
arbetsgivare


