
Visste du att du numera inte får hjälpa till alls 

med att bygga upp en aluminiumställning utan 

att ha gått en ställningsutbildning? 

Om du eller någon annan skadas på din 

arbetsplats sker det en utredning. Det är alltså 

inte bara någon som har skadats, det har 

dessutom begåtts ett brott med ett eventuellt 

åtal som väntar.  

Om det till exempel saknas ett skydd på en 

ställning behöver Arbetsmiljöverket inte peka 

ut vem som är skyldig till att ha ”glömt bort” 

skyddet. Detta ”bortglömda” skydd räcker för 

att entreprenören ska få böter från 40 000 kr 

och uppåt. 

Idag är det obligatoriskt att ha utbildning för 

arbetssamordning, liftar och ställningar. 

I alla utbildningar som erbjuds här till höger 

ingår en genomgång av Konsumenttjänst-

lagens viktigaste paragrafer, vad som ska stå 

i en offert, vilka avtal ni ska ha med UE, etc. 

BAS P U  

Kurs i arbetsmiljösamordning. Det är krav 

på arbetsmiljöplan på arbetsplatser där det 

kan finnas risk för skada. 8 tim. 08:00-16:00.
Pris: 2 100 kr ex moms

Ställningskurs 

Det krävs utbildning om man vill bygga 

eller ändra en ställning. 6 tim. 08:00-14:30.
Pris: 1 450 kr ex moms

Liftutbildning 

Det krävs utbildning för lift, även för den 

som åker med (gäller inte vid tillfälliga 

arbeten). 7 tim. 08:00-15:30. 

Pris: 1 650 kr ex moms.

Grundläggande fallutbildning 

Genomförs i samband med ställningskurs. 

3 tim. Pris: 725 kr ex moms.

Utbildare: Lars Åberg, Renovamen AB.
Anmälan görs till din lokala bygghandlare.

HAR DU KOLL PÅ VAD SOM GÄLLER? 
Vi är över 2 000 medarbetare på över 100 bygganläggningar som har skrivit under ett starkt 

gemensamt kundlöfte - Vi får bygget att snurra!  

Kraven på utbildning ökar och allt fler kurser blir obligatoriska för att överhuvudtaget få utföra vissa 

arbeten. Här är några av dem som du kan genomföra hos oss.  

Plats för egen logga om 

ni skickar detta till kunder




