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TYAs kurser 
– för ökad säkerhet och lönsam arbetsmiljö

Kurser 2019
– i nytt format



Alla människor har rätt att känna sig 
trygga och säkra på sin arbetsplats

Med välutbildade chefer, 
skyddsombud och med-
arbetare ökar förutsätt-
ningarna för att förebygga 

risker i arbetet och för att skapa en bra 
arbetsmiljö.

TYAs kurser ger både redskap för 
arbetsmiljöarbete, ökad medvetenhet 
samt kunskap om säkerhet i arbetet.

TYA-skolan är transportbranschens 
egen utbildningsarrangör. Vi anordnar 
arbetsmiljöutbildning och yrkesfortbild-
ning på många olika områden och för 
olika personalkategorier. 

Bra kursledare. 
Pedagogiska och 

kunniga.

Kursens innehåll gav 
mig det jag behövde 

och friskade upp 
mina kunskaper. 

Nu kan jag ge mina 
kollegor kunskap om 

arbetsmiljö- 
lagen.

Kursvillkor hittar du på vår webbsida  
www.tya.se/tyaskolan



Vilken kurs passar dig?

Arbetsmiljö för alla 
Kursen ger dig en grund i vad arbets- 

miljöarbete är. Du får en inblick i  
arbetsmiljölagstiftning, den goda och  
den verkliga arbetsmiljön samt tillbud  

och arbetsskada.

Ergonomi och hälsa 
En anpassad kurs för personal på flyg- 

platser, terminaler, hamnar, åkerier mfl.  
Kursen innehåller bland annat ergonomi,  
praktiska övningar utifrån arbetsplatsens  

utformning och förutsättningar.

PAM – Praktisk  
arbetsmiljöutbildning 

TYAs grundläggande 
arbetsmiljöutbildning för  

skyddsombud och arbetsledare. 
Som deltagare ska du få  

fördjupad insikt och kunskap  
om arbetsmiljöfrågor.

Vi utbildade 

317 
personer i PAM,  

Praktisk arbetsmiljö,  
under ett år.

Färdtjänstförare
Kursen för dig som kör färd-
tjänst och samhällsbetalda 
resor, främst med special- 

fordon. Teori varvas med prak-
tik och kursen innehåller bland 

annat bemötande, säkerhet, 
ergonomi, förflyttningsteknik 

och hjälpmedel. 

Skyddskommittéledamotsutbildning
Är du skyddsombud och vill veta mer om hur en 

skyddskommitté fungerar? Då är denna kurs något 
för dig. Du får kunskap om arbetet i en skydds- 
kommitté, hur den är sammansatt och varför ett 

företag bör ha en skyddskommitté.

Däckskolan
Grundutbildning för 
dig som är verksam i 

branschen för hjulutrust-
ningsteknik. Två dagars 

utbildning ger dig  
teoretiska kunskaper 

gällande personbilsdäck 
och däck för lätta trans-

portfordon.

E-Learning 
Vi erbjuder många 

olika e-learning- 
utbildningar. Det är 

ett flexibelt och lättill-
gängligt sätt att få till 

sig viktig kunskap.



Tankbilsförare  
petroleumtransporter

För dig som transporterar petroleum  
och/eller biodrivmedel är denna kurs inte bara 

intressant och nyttig utan även obligatorisk  
(vart 5e år).

Hot och våld  
i transportbranschen 

Här får du möjlighet att lära dig mer  
om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan 
bidra till att besvärliga situationer inte förvärras.

Vältrisker
En endagskurs med fokus på det egna ansvaret 

och som ger en grundläggande kunskap om  
vältrisker och risker vid körning med hög  

tyngdpunkt. Kursen ska också ge insikt i risk- 
bedömning och långsiktigt arbete med risker  
för olika fordonstyper och yttre förhållanden.

255 
personer  

utbildades i  
Ergonomi och hälsa 

under förra året.

Vi erbjuder  
skräddarsydda  

arbetsmiljökurser 
ute på företagen. 
Kontakta oss för 

offert!

På tya.se/tyaskolan  
hittar du mer  

information och kan  
anmäla dig till  

våra kurser.

Vilken kurs passar dig?
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• 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 – Kvalitets- 
säkrade (Lantbrukets djur)

• Däckskolan

• Däckskolan 2 för vagn, buss och 
lättare industrifordon

• eBakgavellyft*

• eBrand* 

• eBrandfarlig vara  
– Bensinstation*

• eEkonomi för alla*

• eErgonomi – Flyglastare*

• eErgonomi – Terminal- 
arbetare*

• eErgonomi – Yrkesförare*

• eFarligt Gods SJÖ, 1.3 utbildning 
för anställda i hamnar*

• eFörsta Hjälpen* 

• eHamnkran – Repetition och säker-
hetskontroll*

• eHamnkranförare*

• eISPS 2015*

• Ergonomi och hälsa  
– företagsanpassad

• Expressarbetare/Packmästare

• Färdtjänstförare

• Företagsanpassade utbildningar

• Första hjälpen med hjärt- och 
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, terminal- 
arbetare

• Lastsäkring – 1 dag  
(YKB delkurs 2)

• Lastsäkring för hamn- och  
stuveriarbetare

• Lyft av passagerare med  
funktionsvariation – flyg

• Maskininstruktörsutbildning

• Må bra på jobbet – om  
psykosocial arbetsmiljö

• Organisatorisk och social  
arbetsmiljö

• PAM Flyg** 

• PAM Hamn och Stuveri** 

• PAM Landtransport** 

• PAM Petroleum** 

• PAM Repetition**

• Psykosocial hälsa och ohälsa  
– om din stress och andras

• Ritningsgranskning

• Signalman – En repetitions- 
utbildning, eLearning

• Skyddskommittéledamots- 
utbildning

• Sparsam Körning Arbets- 
maskiner, eLearning

• Sparsam Körning – Lastbil, eLear-
ning

• Säker trosshantering

• Säkerhetsvakt vid lossning av 
tankfartyg

• Säkerhetsvakt vid lossning av tank-
fartyg – repetition

• Tankbilsförare – Petroleum-
transporter

• Truck – instruktörsutbildning

• Vältrisker och säkrare körning med 
hög tyngdpunkt

• 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 och anmälan till våra kurser görs via vår webbsida www.tya.se/tyaskolan

TYAs kurser 
– för ökad säkerhet, lönsam arbetsmiljö  

och ett hållbart arbetsliv

*e = e-learning   **PAM = Praktisk Arbetsmiljö



Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
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. 


