DET HÄR ÄR TYA
TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Våra huvudsakliga uppgifter är att bedriva utbildnings- och
projektverksamhet i arbetsmiljö och yrkeskunskap samt informera ungdomar om transportbranschens
yrken och utbildningar. 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 och mobil-app
• Utveckling av kurser/utbildningar/e-learning
• SKA Sparsam körning arbetsmaskiner
• Utbildning av YKB-lärare
• Rekrytering av ungdomar till transportteknik
• Skadefria cargo och flygplanslastare
• Utveckling av eDjurtransport
• Validering av yrkeskunskaper
• Tävlingar i Transportteknik
• World Skills Competition
• Arbetsplatslärande APL
• Läromedel gymnasieskolan YKB
• Utbildning och certifiering av truck- och
maskin -förarutbildare
• Samordning av Kollegahjälpare
• Belastningsergonomi vid pakethantering
• Internationella engagemang
• Simulatorer för krankörning
• Arbeta säkert som distributionschaufför
• Ny truckläroplan - TLP 10

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 och lager, miljö, flyg,
bärgning, petroleumtransporter, bensinstationer, gummiverkstäder, taxi samt hamn &
stuveri.
TYA administrerar och svarar för viss samordning av Transports regionala skyddsombud.
Finansiering
TYA finansieras i huvudsak genom en kollektivavgift från anslutna företag och i viss mån
försäljning av material och kurser. Hamn &
Stuveriskolan finansieras separat.
Medlemmar och uppdragsgivare:
Arbetsgivarorganisationer:
Transportgruppen
• Biltrafikens Arbetsgivareförbund
• Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund
• Motorbranschens Arbetsgivareförbund
• Sveriges Hamnar
• Flygarbetsgivarna
ALMEGA Tjänsteföretagen
KFO
Arbetstagarorganisationer:
Svenska Transportarbetareförbundet
Ledarna
Unionen
Sveriges Ingenjörer
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Ett urval av TYAs kurser
• APL-kurser (arbetsplatslärande)
• Bärgningsteknik
• Depåtekniker
• Djurtransporter
• Ergonomi och hälsa
• e-utbildningar
• Första hjälpen med HLR
• Gruppledarutbildning
• Hamnkranförare
• Hot och våld mot taxiförare
• Lastsäkring
• Mänskliga faktorn
• Packmästare - flyttningshantering
• Praktisk arbetsmiljö – grund och
		fortbildning
• Sparsam körning
• Säkerhetsvakt tankfartyg
• Tankbilsförare - Petroleumtransporter
• Tempererade transporter
• Vältbilen – ökad trafiksäkerhet
• YKB förarkurser
• YKB lärarkurser

