
Vi hjälper dig med utbildning och stöd inom 
upphandling av konst och kultur.

UPPHANDLINGS -
BRYGG AN.COM

Webbinarier & kurser

hösten 2022



1.1 Introwebbinarium
Innehåll: Vad är upphandling och vad                                    
innebär alla krångliga ord? Vi förklarar 
och ger dig en bas. Tillfället innehåller 
både föreläsning och möjlighet att ställa 
egna frågor.

Tid: 1 timme, plats: online, pris: gratis

1.3 Fokuswebbinarium
Innehåll: Fördjupa din förståelse för olika 
aspekter av upphandlingar genom att dyka 
ner i fördjupande frågor med koppling till 
juridik. Tillfället innehåller både föreläsning 
och möjlighet att ställa egna frågor.

Tid: 1 timme, plats: online, pris: gratis

1. Webbinarier

Framgångsrikt upphandlingsarbete 
börjar med kunskap.

1.2 Anbudswebbinarium
Innehåll: Hur hittar man affärer och 
lämnar anbud? Vi ger tips och lotsar 
dig igenom en anbudsprocess. Tillfället 
innehåller både föreläsning och möjlig-
het att ställa egna frågor.

Tid: 1 timme, plats: online, pris: gratis

Våra korta webbinarier 
vänder sig till dig som vill 
veta mer om vad 
upphandling innebär och 
vilka riktlinjer som gäller. 
Ta chansen att lära dig 
mer om upphandlingar 
helt utan kostnad! 
Se upphandlingsbryggan.com för aktuella 
datum och teman. Prenumerera på vårt 
nyhetsbrev för löpande uppdateringar. 

→   Mejla din intresseanmälan till 
info@upphandlingsbryggan.com 
så skickar vi information när 
nästa webbinarium kommer 
att hållas. 



2.2 Fortsättningskurs i
offentlig upphandling
Innehåll: Två timmars kurs på zoom för 
er som vill dyka djupare ner i upphand-
lingsprocessen. Kanske vet du redan 
en del eller är helt ny. Vi kommer ge dig 
en förståelse för hur du kan arbeta med 
krav och kriterier.

Tid: 2 timmar, endast mot förbokning 
Plats: online Pris: 695 kr per person, för 
en grupp över 10 personer som bokas vid 
ett tillfälle tillkommer 590 kr per person.  
Kursledare: Amanda och Henrik

2. Kursprogram

För dig som vill lära dig mer 
och boka en skräddarsydd kurs.

Upphandling av konst och kultur kräver kunskap inom 
många områden: juridik, projektledning och offentlig 
sektor samt kunskap inom konst eller kultur. Bygg en 
gemensam grund genom våra bokningsbara kurser.
Vi anpassar innehållet efter de frågeställningar som är 
särskilt aktuella hos er.  

→   Mejla din intresseanmälan till 
info@upphandlingsbryggan.com 
för bokning av kurs. 

2.1 Baskurs i offentlig
upphandling
Innehåll: En timmes skräddarsydd 
grundkurs på zoom för er som vill få en 
stadigare gemensam grund att stå på 
i ert företag eller organisation. Kanske 
vet du redan en del eller är helt ny. Vi 
kommer ge er en förståelse för lagen om 
offentlig upphandling och förklara det 
ni måste veta så ni kan arbeta tryggare 
med upphandlingar.

Tid: 1 timme, endast mot förbokning 
Plats: online  Pris: 395 kr per person,               
för en grupp över 10 personer som bokas 
vid ett tillfälle tillkommer 290 kr per               
person. Kursledare: Amanda och Henrik



3. Frågeakuten S, M & L
Innehåll: Prenumerera på möjligheten 
att med kort varsel få stöd för kniviga 
frågor som dyker upp i er verksamhet, 
likt ett klippkortsystem hos en upp- 
handlingssupport. 

Våra experter Amanda och Henrik                 
hjälper er med kunskap, analys, väg-            
ledning och problemlösning. 

Tid: bokas utifrån behov Plats: online                                                             

Pris supportpaket: 
S - Small: 3 frågetillfällen à 1400 kr
M - Medium: 5 frågetillfällen à 1200 kr
L - Large: 10 frågetillfällen à 1000 kr

2.3 Hållbara inköp: baskurs i 
miljöanalysarbete
Innehåll: En timmes grundkurs på zoom 
för er som vill börja arbeta med håll-
barhetsfrågor på riktigt. Vi kommer ge 
dig enkla verktyg att börja analysera er 
verksamhet och hur ni kan ställa hållbar-
hetskrav i upphandlingar. 

Tid: 1 timme, endast mot förbokning 
Plats: online  Pris: 395 kr per person,               
för en grupp över 10 personer som bokas 
vid ett tillfälle tillkommer 290 kr per               
person. Kursledare: Amanda och Henrik

Upphandlingsbryggan 
analyserar, utvecklar och 

utbildar i upphandlingar inom 
konst och kultur.

m e d  s t ö d  a v :

Amanda

Henrik

Hoppas vi ses!

U P P H A N D L I N G S -
B R YG G A N .C O M

3. Rådgivning
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