
FÖRETAGSKURSER



TILLSAMMANS               NYTÄNKANDE               KVALITET               TRYGGHET 

Rinman Education har stor erfarenhet av att utbilda 
personal inom industrin och vi har genomfört hundratals 

företagsutbildningar under våra dryga trettio år i branschen. 

Vår ambition är att alltid vara flexibla och erbjuda 
kundspecifika utbildningar av riktigt hög kvalitet.

Våra utbildningar genomförs på plats hos 
våra kunder eller i våra egna utbildningslokaler.



Våra liftutbildningar har den Svenska liftläroplanen (LLP) som grund 
och vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar.
Kursen lär ut ett effektivt och säkert arbetssätt som ökar produktiviteten 
och minskar risken för skador på människor och material.

Kursen ger behörighet till A1, A3, B1 och B3 plattformar (bomliftar och saxliftar).

Den praktiska delen av kursen genomförs utomhus varför oömma 
kläder efter väder krävs. Skyddsskor ett krav (finns även att låna).

Kursen omfattar 4 timmar teori + 2 timmar praktik.

LIFT/MOBILA ARBETSPLATTFORMAR

Allt höjdarbete som innebär en risk för fall kräver fallskyddsutrustning.
Arbetsmiljöverket kräver fallskydd vid allt arbete över två meter.

Användning av personlig fallskyddsutrustning kräver utbildning eftersom 
utrustningen inte bara ska användas – den ska även användas på rätt sätt.
Det är även viktigt att veta vad som ska göras om en olycka inträffat och 
en person måste räddas.  

Skyddsskor är ett krav vid den praktiska delen (finns även att låna). 
Oömma kläder rekommenderas.

Kursen omfattar 2,5 timmar teori + 1,5 timmar praktik.

FALLSKYDDSUTBILDNING, BYGG & INDUSTRI

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, 
och torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för 
brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen ”Brandfarliga Arbeten” ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens 
villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går 
utbildningen hos oss får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan 
direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Oömma kläder efter väder då eldning/släckningsövningar utförs utomhus. 
Skyddsskor är ett krav vid den praktiska delen (finns även att låna). 

Kursen omfattar 6 timmar, varav 5 timmar teori och 1 timme praktik.

BRANDFARLIGA ARBETEN



Kursen vänder sig till alla som använder travers, 
pelarsvängkranar eller telfrar på svängarm- och på balk.

Grundutbildningen ger kursdeltagaren behörighet 
att köra ovanstående lyftanordningar.

Utbildningen minskar risken för både personskador 
och skador på gods, inventarier och lyftanordningar.

Skyddsskor är ett krav vid den praktiska delen (finns även att låna).

Kursen omfattar 8 timmar teori + 4-8 timmar praktik.

KRAN & TRAVERS - KRANFÖRARE- OCH LASTKOPPLARUTBILDNING

Utbildning är en nödvändighet för alla som använder truck i arbetet, oberoende av 
om det är tillfälligt eller om det är en heltidssyssla. Våra kurser ger truckföraren 
de kunskaper som behövs för att köra säkert och minska skador. 

Vi erbjuder två alternativ gällande teorin:
1. Klassisk lärobok i lektionssal.
2. E-lärande genom eTruck (digitalt, distans).
Båda alternativen följer truckläroplan 10 som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Den praktiska delen genomförs efter avklarad teori. 

Skyddsskor är ett krav vid den praktiska delen (finns även att låna).

Kursen omfattar 8 timmar teori + 4-16 timmar praktik (varierar beroende på förkunskaper).

TRUCKUTBILDNING A, B, C & D ENLIGT TLP 10



Förutom de kurser som beskrivs i denna folder så genomför vi även utbildningar 
inom bl.a mätteknik, ritningsläsning, svetsning och HLR – ABC Rädda liv.

Kontakta oss gärna om du har några frågor 
eller om du vill ha förslag på kursupplägg 
samt en offert för just er verksamhet.

Mer information på vår hemsida www.rinman.se

Stefan Molander
VD och ansvarig för företagskurser

0591-605 03 ● 070-668 61 23
stefan.molander@rinman.se

Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig 
trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. Utbildningen för 
YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. 

Delkurserna kan göras i den ordning som passar kursdeltagaren och finns tillgängliga 
även på distans. Efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Delkurser 
1 - Sparsam körning            2 - Godstransporter           3 - Lagar och regler
4 - Ergonomi och hälsa      5 - Säkerhet och kundfokus

Delkurserna kan avläggas i valfri ordning. Kursmaterial, dokumentation, register-
hållning samt utbildningsbevis ingår. Giltigt körkort måste uppvisas vid kurstillfället.

YKB (YRKESKOMPETENSUTBILDNING)

Det finns en snårskog av regler runt säkerhet och ansvar i samband med 
materialhantering. Arbetsledaren riskerar att få stå till svars för olyckor 
som hen inte själv har orsakat.

Kursen kan hjälpa till att minska risken för obehagliga överraskningar 
och samtidigt öka arbetsledarens förmåga att förebygga olyckor.

Kursen berör ansvarsfrågor och praktikfall  för truck, lift, fallskydd och kran. 

Kursen är teoretisk och omfattar 4-8 timmar.

ANSVARSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE



Rinman Education AB │Teknikens Hus │712 22 Hällefors
0591-60 500 │ info@rinman.se │ www.rinman.se

Rinman Education är ett helägt dotterbolag till  
Rinmanstiftelsen där stiftarna är Ovako, Hällefors kommun 

samt ett antal små och medelstora företag i kommunen. 

Ägarbilden i bolaget, som både är kommunal 
och privatägd, gör oss starka och unika.


