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i Maj 2017 trädde nya föreskriften om YKB i kraft, vilket innebär att man gick från 13 obligatoriska
delmål till 8 st. Övriga 5 delmål är valbara. MUEK har ansökt om ändringar i sin utbildningsplan
för YKB fortbildning för godstransporter och fått sina ändringar godkända.
Syftet för ändringarna har varit att få till en bättre fortbildningen med mer fördjupningar i vissa delar och
fler mervärden för kunder som går MUEKs YKB.
i alla delkurser har vi gjort eget nytt material och kursdokumentationer.
Utbildningsplanen följer branchöverenskommelsen ang. var de obligatoriska delmålen skall vara.
Här nedan följer en kort sammanfattning om MUEKs nya YKB fortbildning.
Delkurs 1:

Optimerad körning
Obligatoriska delmål: 1.1, 1.2, 1.3
Valbara delmål:
Samma delmål som förr
En uppfräschning i övningar och material, mer fokus på helheten i optimerad körning

Delkurs 2:

Godshantering/Säkra lyft
Obligatoriska delmål: 1.4
Valbara delmål:
Tagit bort delmål: 3.7
Lastsäkring och lastning bl.a uppdatering av de nya lastsäkringsreglerna som träder i kraft
20 maj 2018, även beräkning av laglig last, nya valbara övningar b.la styckegods, anläggning,
timmer mm.
Vi lägger även in kursen: Säkra lyft ( Kopplingsman ) som är krav enl. AFS 2006:6 d.v.s. att
kunna koppla vid ex. kran/travers -lossning mm.
Kursen ger då 2 Intyg för deltagarna YKB delkurs 2 samt Säkra lyft.

Delkurs 3:

Lagar och Regler
Obligatoriska delmål: 2:1
Valbara delmål:
Tagit bort delmål: 2.2 samt 3.2
Fokus på KoV, vägarbetstidslagen samt färdskrivaren. Nya övningar med bl.a olika case
på KoV. Genomgång av användning ( Knapptryckningar ) på de olika färgskrivarna som
används mm mm

Delkurs 4:

Hälsa och Kundfokus
Obligatoriska delmål: 3.4
Valbara delmål: 3.6
Tagit bort delmål: 3.3
Här har vi valt att lägga till det valbara delmålet 3.6 Kundfokus, så det blir 1/2 dagen
hälsa och 1/2 dagen kundfokus med nya övningar och infallsvinklar på bl.a kundfokus.

Delkurs 5:

Hjälp på väg
Obligatoriska delmål: 3.1, 3.5
Valbara delmål:
Tagit bort delmål: 3.6
Här har vi "tagit" den Ga.. Vägverks kursen Hjälp på väg som vi uppfräschat. Här ingår bl.a
Första hjälpen, HLR, Hjärtstartare, Brandövningar, Olycksenarier utomhus. d.v.s. mycket
praktiska övningar. Kursen ger då 2 intyg för deltagarna YKB delkurs 5 samt Hjälp på väg.
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