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Välkomna till diskussion med TYA 
(Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd)

• Jag som representerar TYA; Petter Lobrinker, Senior Projektledare TYA

• Vi börjar med en liten snabb filmpresentation av TYA

• Presentation och diskussionsunderlag
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OM TYA
• TYA är partsneutralt mellan Transportföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet. 

• Vi har ett ideellt uppdrag från våra medlemmar som ska gynna alla aktörer och medarbetare 
inom transportområdet. Vi jobbar för att varje år ska bli det bästa året någonsin för 
transportbranschen.

• Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara arbetsmiljöer. Tillsammans med våra 
anslutna företag och parter, medarbetare, skolor och myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa 
jobb. 

• På TYA skapar vi utbildningar och läromedel. 

• Vi erbjuder rådgivning och omvärldsbevakning. 

• Vi utvecklar samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och tar initiativ 
för samverkan och insikt.
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Topplista på yrkesverksamma i Sverige 2020
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Behoven av kompetens i branscher på kort och 
lång sikt, nationellt och regionalt
• Åkeri – 50 000 förare på 5 år

• Miljö – (inom Åkeri)

• Taxi – (Coronakaos – återhämtning och ombildningar på väg)

• Hamn/Stuveri (”Som vanligt”)

• Petroleum (Kompetens/behörigheter)

• Flyg (Coronakaos – omstart och anpassning till omvärlden)

• Terminal/Lager (”Som vanligt”)

• Hjulutrustningsteknik (”Som vanligt”)
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Nödvändiga kontaktytor för transportbranschen
• Kommunerna 

• Företagen

• Skolorna

Frågor;

Integration av invandrad arbetskraft

Fler platser på transportprogrammen GY och VUX

APL som fungerar i större och bättre omfattning
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Vad är en bra helhetslösning för kompetensförsörjning eller inkludering 
som används idag och där validering är en viktig del. -målgrupper?

• Validering som är tillgänglig – lättarbetad och används rikstäckande med 
parternas och branschens godkännande.

• I riket så har vi 2,1 sökande per gymnasieplats Transportprogrammet

• Målgrupper; Jobbytare, gymnasieelever och invandrad arbetskraft.

• Färdiga anställningsbara yrkesförare/transportbranschmänniskor är en motor i 
regionerna och skatteintäkter från första dagen… (Alla får jobb)



11

Exempel på arbete tillsammans med en region

Ett samarbete som går ut på

• Referensgrupper i testverksamheten av nya valideringssystem (Web)

• Lansering och implementering av ”Transportbranschens godkända 
valideringmodell”

• Arbetsmöten om anställningsbarhet och utveckling av 
transportnäringen i regionen.

• Tätare kontakt med regionerna och våra regionala projektledare
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Regionala Projektledare TYA

Johan Nordenström
Regional Projektledare för 
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Blekinge län.
070 24 11 220
johan.nordenstrom@tya.se

Lars Johansson
Västra götaland (exkl Skaraborg), 
Hallands och Skåne län.
070-877 94 02
lars.johansson@tya.se

Lars Kotz
Regional Projektledare för 
Värmlands, Örebro, Västmanlands, 
Skaraborgs, Östergötlands, Dalarnas 
och Gävleborgs län.
070-651 98 44
lars.kotz@tya.se

Mathias Jävergren
Regional Projektledare för 
Stockholms, Uppsala, Södermanlands 
och Gotlands län.
070-668 14 51
mathias.javergren@tya.se

Per-David Wennberg
Regional Projektledare för 
Västernorrlands och Jämtlands län.
070-277 04 49
per-david.wennberg@tya.se

Sandra Petersson
Regional Projektledare för 
Norrbottens och Västerbottens län.
070-586 47 60
sandra.petersson@tya.se

mailto:johan.nordenstrom@tya.se
mailto:lars.johansson@tya.se
mailto:lars.kotz@tya.se
mailto:mathias.javergren@tya.se
mailto:per-david.wennberg@tya.se
mailto:sandra.petersson@tya.se
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Stödet vi behöver i regionerna
• Kontaktpersoner som är kunniga i valideringsfrågor – för utvecklingsfrågor och 

önskemål mm - arbetsgrupper

• Företag/myndigheter som kan testa valideringsverktyg

• Rekrytera nya yrkesbedömare för transportsektorn

• Fler platser på Transportprogrammet gymnasie- och Vux
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Tack för diskussionen – frågor funderingar?

Petter Lobrinker

petter.lobrinker@tya.se

072-253 8228

mailto:petter.lobrinker@tya.se
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