Nytta, kunskap
och kontakter

Inbjudan till

information

lou för bostadsföretag

Tid & plats
19 september 2012 i Stockholm
på SABO, Drottninggatan 29

- grundutbildning

1 oktober 2012 i Malmö på
Hilton Malmö City, Triangeln 2

Utbildningen riktar sig till nyanställda upphandlare och annan personal
inom bostadsbranschen som behöver skaffa sig aktuella och grundläggande
kunskaper inom ramen för lag om offentlig upphandling.
Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna allmän information om hela
upphandlingsprocessen - från uppstartsmöte till avtalsslut. Förutom regelverket
LOU kommer utbildningen att behandla ämnen som offentlighet & sekretess,
allmänna handlingar och skadeståndsanspråk. Inga förkunskaper behövs eftersom
utbildningen ges på grundläggande nivå.
Utbildningen kommer även att belysa lagändringarna i LOU som trädde i kraft juli
2010.

Pris
4400 kronor inkl kaffe, lunch och
dokumentation. Ej medlem 6100
kronor. Moms tillkommer.
Målgrupp
Medarbetare som arbetar med
upphandling i bostadsföretag
Medverkande
Sven von Randow , jurist från SABO
Information
Sven von Randow
08-406 55 43
sven.vonrandow@sabo.se

Anmälan
Det enklaste och snabbaste
sättet att anmäla sig är via
hemsidan www.sabo.se, klicka
på länken utbildning och konferens. Vi kan även ta emot
anmälningar via e-post,
anna.sundmark@sabo.se,
fax eller per post. Var då noga
med att ange namn, företag,
faktureringsadress, telefon och
e-postadress. Ange även eventuella val (seminarier, hotell, kost).
___________________________
Senast 5 veckor innan

JURIDIK

program
09.00

Samling med kaffe och smörgås

09.30

Förkunskaper och allmän diskussion

10.30

EG-rätt och kring lagstiftning som styr upphandlingsprocessen

11.30

Rättsfallsseminarium

12.00

Lunch

13.00

Fortsättning upphandlingsprocessen

14.30

Kaffe

15.00

Skadeståndsprocessen, rättsfallsseminarium och sammanfattning

16.30

Avslutning

annat på gång
Hyresjuridik II
9-10 maj i Malmö
Bovärds- och kundserviceutbildning
- Affärsmannaskap och ekonomi
9-10 maj
SABOs Kommunikationsdagar
23-24 maj i Uppsala
LOU för bostadsföretag
- grundutbildning
4 jun i Göteborg
19 sep i Stockholm
1 okt i Malmö
Flygande Start på Jobbet
13-14 jun i Stockholm
Bovärds- och kundserviceutbildning
- Hyresjuridik
14-15 jun
Energismarta ledare
3-4 september i Stockholm
Bostadsuniversitetet
- Bygga Nytt
15-17 aug i Stockholm
Utbildning för ordförande och
vice ordförande
22-23 aug i Stockholm
Ledarskap i förändringsprocesser
11-12 sep och 2 okt i Stockholm
Nätverksträff kring sociala frågor
i boendet
18-20 sep i Falun
Lokalhyresjuridik och moms
23-24 okt i Stockholm
Praktiskt Ledarskap
8-9 nov och 4 dec i Stockholm
Skatter och redovisning i
fastighetsbolag
16 nov i Stockholm

SABO

sveriges allmännyttiga bostadsföretag

Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm
Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida www.sabo.se, e-post info@sabo.se

