Forum Bygga Skola bjuder in till seminarium 18 maj:

Upphandling
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Om olika alternativ, krav och utvärderingskriterier.
När man har arbetat fram målsättningarna med
ny- eller ombyggnation av en skola, funderat på om
man ska äga eller hyra skolhuset och ställt sig frågan
kring vilka krav man ska ställa - då gäller det tänka till
ytterligare för att hitta rätt i djungeln kring vem som
ska göra jobbet och hur!
Välkommen till en genomgång av de olika alterna-

tiv som finns kring upphandling. Vi diskuterar för- och
nackdelar utifrån olika situationer och går igenom de
olika krav och utvärderingskriterier man kan ställa i en
upphandling.

att utveckla skola – till exempel arkitekter. Seminariet
syftar till att ge en grundläggande genomgång och ska
ses som ett sätt att övergripande orientera sig i de
möjligheter som finns.
Föreläsare och diskussionsledare är Magnus

Vidänge, entreprenad- och upphandlingsjurist samt
Johan Lagerlöf, bolagsjurist på Skanska.
Torsdagen den 18 maj kl 10.00-12.00 i Stockholm.
Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63. Begränsat antal platser. Kostnadsfritt (400 kronor + moms
faktureras dock vid no-show).

Seminariet riktar sig främst till dig som hos

en skolhuvudman på olika sätt är inblandad i val av
upphandling, men även andra som är inblandade i

Anmälan till magnus.anclair@byggaskola.se
senast den 12 maj.

Kort om Forum Bygga Skola
Ett forum för alla som är - och borde - vara inblandade i den komplexa processen att
bygga och renovera skolor. Ju fler frågor som ställs, ju mer kunskap som sprids, desto
bättre förutsättningar att få fler skolor att kunna möta framtidens krav på hög kvalitet
i undervisningen, bra ekonomi i investeringen och nya hållbara lösningar för byggande.
Det handlar inte enbart om att bygga ett skolhus. Det handlar om att bygga skola.
Medlemskap i Forum Bygga Skola är öppet för Sveriges alla skolhuvudmän. Sveriges
kommuner och landsting, SKL, är en av forumets huvudpartners.

För mer information kontakta projektledare Magnus Anclair
magnus.anclair@byggaskola.se · 070 - 209 48 76
www.byggaskola.se

