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ENTREPRENÖRSDAG I HALMSTAD 
14 MARS 2019 Maskinentreprenörerna

Bransch- och 
arbetsgivarorganisation

• Rådgivning gällande arbetsrätt, kollektivavtal 
• Branschanpassade utbildningar, ME-skolan
• Aktuell branschinfo
• Entreprenadjuridisk rådgivning
• Direktgodkänd underentreprenör
• Inköpsavtal

• Hjälp i förhandlingar 
med facket

• Rådgivning vid
tvister

• Tecknar de centrala 
kollektivavtalen

Semester

Löner

Pensioner

Föräldraledighet

Uppsägningsregler

Råd och stöd i arbetsrätt,
kollektivavtal och förhandlingar

• Regler och krav om maskiner 
och transporter

• Miljökrav

• Trafiklagstiftning

• Arbetsmiljö

• Kompetenskrav

ME företräder branschen 
gentemot riksdag, regering, 
myndigheter, organisationer, 

skolor och massmedia.

ME bevakar branschens frågor åt dig

Medlemsförmåner

• Diplomutbildning små avlopp

• Rörläggning

• Entreprenadjuridik

ME-medlemmar får 
mellan 20-30% rabatt 

på utbildningarna

ME-skolan erbjuder utbildningar
som ger dig rätt kompetens

ME skolan
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Diplomutbildning små avlopp

Totalt 2 dagar med teoretiska utbildningspass 
och fältövningar med genomgång av 
demonstrationsanläggning och produkter

För att bli diplomerad ska en referensanläggning 
utföras inom 2 år från kursstart

Samarbete med Avloppsguiden, diplomerad 
entreprenör visas på www.avloppsguiden.se

Diplomutbildning små avlopp

– En stor och växande marknad 

– Åtgärdsbehov ca 400-500 000 enskilda avlopp

– I många kommuner pågår inventeringar

– Återkommande arbeten, livslängd ca 20 år

– Stort behov av entreprenörer med kompetens

– Goda möjligheter att nischa in sig på området 

Rörläggning Rörläggning   

1 dags kurs

Målgrupp: 

Anläggare, maskinförare, arbetsledare m.fl. som 
medverkar vid arbeten med markförlagda VA-
ledningar. 

Under utbildningen varvas teori och praktiska 
övningar. 

VA-leverantörer medverkar.

Rörläggning   

- Schaktbotten, ledningsbädd och packning

- Rörläggning/fogning – praktisk hantering

- Läggningsmetoder och hjälpmedel

- Kvalitet och hygien vid vattenhantering

- Riskanalys, arbetsmiljöplan (AMP)

- Egenkontroll och dokumentation

- Materialkunskap VA-produkter, plast och betong

Juridik o ME-skolan
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Entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik

Beskrivning

Allmänna bestämmelser AB 04 reglerar förhållandet mellan beställare/köpare och 

entreprenörer/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggningsbranschen. AB 04 är 

entreprenadbranschens mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av 

entreprenadbranschens aktörer. 

Utbildningen omfattar 1 dag och vänder sig till aktörer med erfarenhet av hus-, mark-, 

anläggningssektorn.

Konsumenttjänstlagen

Hur undviker jag konflikter

- Konsumenttjänstlagen, vad gäller

- Entreprenadjuridik, kunskaper minskar 
risken

- Skriftliga avtal, alltid, alltid, alltid!

- ÄTA, dokumentera direkt, skriftligt, mobil

www.me.se ME skolan och Pon/Caterpillar satsar 
på unikt samarbete 

Nya maskiner finns på ME skolan

ME utbildar nästa generation TACK

www.me.se 


