
 

  

 

 

 

 

 

Upphandlingskurs för 
kommunalekonomer 
Grunderna som alla behöver veta 
Distansutbildning  
18 mars 2021 

På denna fullspäckade kurs tar vi er igenom alla de delar som är viktiga att kunna 

av gällande upphandlingslagstiftning 

Kursinnehåll 
På denna grundkurs i upphandling görs en grundläggande genomgång av de 
bestämmelser i LOU som påverkar den kommunala upphandlingen. Inom ramen 
för kursen kommer viktiga delar såsom upphandlingens fem grundprinciper, hur 
interna regelverk kan hanteras, roller och ansvar bland mycket annat att tas upp.  
 
Kursen utgör även en del av det basutbud som krävs för att bli certifierad 
kommunalekonom. 

 
 

Du lär dig bl a följande:  

• Vad är offentlig upphandling?  

• Inköp eller upphandling? 

• Vilket värde ska den offentliga affären nå? 

• Vilka utmaningar finns det i att leda en offentlig affär med många 

ambitioner? 

 

Ramverket   

• De fem principerna – allt som krävs för att hantera juridiken!   

• LOU, EU-direktiv och interna styrdokument 

• Inköpsprocessen inkl. upphandlingsprocessen  

 

Upphandlingsarbetet 

• Förfrågningsunderlag 

• Upphandlingsförfaranden 

• Roller och ansvar (Upphandlare, beställare, referensgrupp)  

• Förfrågningsunderlaget 

• Grundläggande om utvärderingsmodeller  

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att 
bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer på kef.se. 



 

 
 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

• Avtalsuppföljning 

 

 

För vem passar kursen?  
Kursen riktar sig till ekonomer, controllers, ekonomichefer, assistenter, 
upphandlare och politiker som kommer i kontakt med upphandlingsfrågor som 
beslutsfattare eller handläggare i kommunen. 

 
Föreläsare 
Kursledare är Roland Svensson, KEF. Föreläsare är Tomas Näslund som har 

drivit projekt inom e-handel och ansvarat för implementering av IT-system med 

tillhörande processarbete. Tomas har bland annat genomfört drygt 80 

upphandlingsprojekt och genomfört över 100 utbildningar, workshops och 

seminarier inom strategiskt inköp, projektledning, kommunikation, hållbar 

upphandling och offentlig upphandling  

http://www.kef.se/


 

 
 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

 

Praktisk information 

 

Tid Kursen genomförs på distans den 18 mars 2021. Vi startar kl. 09.30 

och håller på till kl. 16.30. 

 

Kostnad 
 Fram till 15/1 Efter 15/1 

Medlem  3 200:- 4 200:-  

Icke medlem  4 200:- 5 200:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

Bli medlem Bli medlem på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 5 mars 2021. 

Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en 

kollega i stället! Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten 

att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.  

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10  

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12) 

medlem@kef.se 

Så funkar det Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca 

en vecka innan kursstart. För att ansluta till utbildningen klickar du 

på länken som du fått i mejlet. Utbildningen genomförs i Zoom.  

Du behöver inte ladda ner något program eller logga in med ditt namn 

för att delta i utbildningen.  

Kom gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att 

tekniken fungerar! 

Teknisk utrustning 

Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internet-

uppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. 

Kamera eller mikrofon är inte nödvändigt.  
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