
	
Yrkesförarcentrum 

önskar er en 
God Jul och ett Gott Nytt 

År! 

Yrkesförarcentrum 
Baggåkersgatan 5 
431 53 Mölndal    

031-7880829 
www.yrkesforarcentrum.se  

Välkomna till oss!               
Lina, Jocke, Stefan,           
Mats och Lars-Erik  

  

YKB Grundutbildning 2017: 

Kursstart: 9 januari

Kursstart: 13 mars

Kurstart: 7 Juni- Intensiv


ADR-utbildningar:  
	 	 	 


                                            


Lite bra att veta information;                                                                             

ARBETE PÅ VÄG/SIK-PROV                               
I vissa av Trafikverkets 
upphandlingar ställs det krav på 
att personalen skall SIK-certifieras. 
Det innebär att man måste skriva 
ett godkänt SIK-prov hos 
Trafikverket. De som har vunnit 
Trafikverkets upphandlingar SKA 
informera sina underleverantörer 
om kravet finns eller ej. Går ni en 
APV nivå 1 + 2 hos oss får ni det 
material och den information som 
behövs för rätt förutsättningar att 
klara eventuellt SIK-prov.                                       
HÅRDA SANKTIONSAVGIFTER                        
Det behövs både godkända 
utbildningsbevis, att man som 
förare kan hantera hydrauliska 
maskiner, och skriftligt tillstånd 
ifrån Företaget att föraren får 
använda företagets hydrauliska 
maskiner(Truck, kran mm.)                
Utan giltiga tillstånd och 
utbildningsbevis riskerar ni att få 
DYRA sanktionsavgifter.               
NYTT REGELVERK för ADR     
För er som arbetar med/kör ADR-
transporter träder ett helt nytt 
regelverk i kraft den 1/1-2017.        

YKB                                                                    
En ny föreskrift om YKB är på ”G” 
ifrån Transportstyrelsen. Tidigare 
17 skallkrav fördelat på 35 timmar 
kommer att bli 10 Skallkrav.             
Det går rykten om vad detta 
kommer att innebära men i 
dagsläget har inte fastställts vad 
förändringarna kommer leda till. 
Tidigast i maj kommer allmänheten 
få ta del av en ny föreskrift.  

FÖRVÅNANSVÄRT MÅNGA 
FÖRARE  har fortfarande inte 
förstått att de behöver YKB-kort 
även om man kör sitt ”EGNA” gods.                     
VIKTIGT är att ni kontrollerar med 
Transportstyrelsen om ni verkligen 
är undantagna YKB-lagen då det är 
ytterst få förare som INTE behöver 
ha någon YKB-kompetens.                                  

Det är fortfarande  2 628 förare 
som inte har betalt in avgiften för 
att få sitt YKB-kort hemskickat. 
OBS! Ett år efter sista kursen gäller 
inte kursen längre och du riskerar 
då att få gå om 35 timmar helt i 
onödan.                                                                                                                                                                                                             
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!!

Nyhetsbrev december 2016 
GOD JUL!! 

Nu är det snart dags för lite julledighet! Vi på Yrkesförarcentrum 
tackar er alla för trevliga möten och utbildningar under 2016 och 
hälsar er alla välkomna till det som vi tror blir ett spännande år     
2017. Självklart har vi även lite kurser i mellandagarna. Välkomna!
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Fullständig logga:
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N Y H E T S B R E V 	 	
D E C E M B E R  2 0 1 6

V I  U T V E C K L A R  M Ä N N I S K O R  -  M Ä N N I S K O R  U T V E C K L A R  F Ö R E T A G

 

1 helg varje månad


Arbete På Väg: 
 

Vi har både SÅ-instruktörer och 
STR-instruktörer hos oss!!

 

APV nivå 1 + 2( en dags utbildning):  

12/1-17, 17/1-17, 28/1-17, 10/2-17, 11/3-17

APV nivå 3(två dagars utbildning):  

25/1 + 26/1-17 och 8/3 + 9/3-17


http://www.yrkesforarcentrum.se
http://www.yrkesforarcentrum.se

