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Om SIPU
FCG SIPU International AB skapar
utbildningar för dig som arbetar inom
offentlig sektor – utifrån ditt behov av
kompetensutveckling och med målet att
bidra till samhällsutvecklingen. Vi har
över 40 års erfarenhet som utbildningsleverantör till just offentlig sektor med ett
ständigt uppdaterat utbud, för just era
behov.

för dig och dina medarbetare, utefter din
organisations önskemål om innehåll,
tid och plats.
Tillsammans med vårt systerbolag FCG
Koulutus utbildar vi varje år omkring
28 000 personer på den svenska och finska
marknaden.
Vi brinner för kompetensutveckling och
vill vara din partner i hur du kan utveckla
din organisation. Så varmt välkommen
att ta del av vår utbilndningskatalog.
Vill du ha ett bollplank för att diskutera
utbildning, ta gärna kontakt med våra
utbildningsrådgivare – vi finns här för att
hjälpa dig!

SIPU bildades 1979 som en myndighet och
blev snabbt en betydelsefull konsult- och
utbildningsorganisation. 1992 ombildades
myndigheten till en grupp av privatägda
företag och idag är FCG SIPU International
AB en del av FCG, Finnish Consulting
Group.
Vi levererar cirka 300 utbildningar per
år i olika format för att du på bästa sätt
ska kunna lära dig mer. Vi erbjuder också
möjligheten att skräddarsy utbildningar
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kundtjanst@sipu.se
08 – 698 06 01
www.sipu.se
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Arkiv- och dokumenthantering

OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

ARKIVERING – EN INTRODUKTION

Halv dag

1 dagar

Vill du få koll på hur du ska tänka kring
utlämning och sekretess i offentlig
verksamhet? Utbildningen ger dig en
grundlig och pedagogisk genomgång av
offentlighetsprincipen och bestämmelserna
om sekretess.

En intensivutbildning i arkivering för dig
som behöver kunskap om de allra
viktigaste delarna i arkivhanteringen.
För dig som till exempel är registrator,
handläggare eller chef över
arkivfunktionen.

GDPR I ÄRENDE- OCH
DOKUMENTHANTERING

ARKIVERING – GRUND
3 dagar

2 dagar

Med ett välordnat arkiv blir det smidigare
och enklare att söka information och den
moderna tekniken skapar också helt nya
möjligheter för arkivhantering. Lär dig hur
på denna utbildning om arkivering.

Denna utbildning om GDPR i ärende- och
dokumenthantering ger dig kunskap om hur
lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för
att hantera information och handlingar som
innehåller personuppgifter på rätt sätt.
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UTBILDNINGAR INOM ARKIV- OCH DOKUMENTHANTERING

RÄTT ORDNING OCH REDA
– BLAND PERSONALHANDLINGAR
1 dag

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn
när det gäller hantering och arkivering,
och handlingarna innehåller ofta uppgifter
som vi särskilt behöver beakta av
integritetsskäl. Vad gäller och hur skapar
du en regelriktig dokumenthantering?

KONTAKT
Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare och kundansvarig
birgitta.andreasen@sipu.se

072-724 44 22

kundtjanst@sipu.se

08 - 698 06 01

sipu.se
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Bygglov och inspektion

STRANDSKYDD – GRUND

GENOMFÖRANDE AV BYGGÅTGÄRDER

1 dag

2 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka
din kompetens inom det komplicerade
strandskyddsområdet. Syftet med
utbildningen är att du ska få rätt juridisk
och praktisk kompetens för att arbeta mer
effektivt och rättssäkert med handläggning
av komplicerde strandskyddsärenden.

Under denna utbildning får du som gör
tillsynsbesök på byggen eller handlägger
bygglovsärenden konkreta tips på hur du
kan bedöma ett hus alla delar och aspekter
utifrån olika byggnadstyper.

STRANDSKYDD – FÖRDJUPNING

Halv dag

TILLSYN INOM BYGGNADSNÄMNDENS
VERKSAMHETSOMRÅDE – GRUND

1 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som vill
lära dig arbeta korrekt med tillsynsfrågor.
Vi går igenom aktuella förändringar
i lagstiftningen och ger dig konkret
vägledning i hantering av komplexa
ärenden som berör tillsynsärenden.

Få fördjupande kunskaper i tillämpning av
lagstiftningen som reglerar strandskyddet
samt de dispensgrundande särskilda skälen.
Utbildningen tar upp gränsdragningar,
vad som är avskiljande och vad som för sin
funktion måste placeras vid vattnet, samt
hur du hanterar strandskyddsärenden
effektivt.
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UTBILDNINGAR INOM ARKIV- OCH DOKUMENTHANTERING

TILLSYN INOM BYGGNADSNÄMNDENS
VERKSAMHETSOMRÅDE – FÖRDJUPNING

TILLGÄNGLIGHET I BYGGPROCESSEN
1 dag

2 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som
säkerställer tillgänglighet i fysisk planering
och ger dig rätt kunskaper för att tolka
lagstiftning, förordningar och föreskifter,
kunskap om tillgänglighetsbehov samt hur
du säkerställer tillgänglighet i olika steg i
plan- och byggprocessen.

I denna utbildning djupdyker vi i
processer, svårbedömda exempel och ofta
återkommande rättsfall för exempelvis
ovårdade tomter, förfallna fastigheter och
svartbyggen. Utbildningen riktar sig till dig
som vill lära dig mer om hantera komplexa
tillsynsärenden.

KONTAKT
Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare och kundansvarig
birgitta.andreasen@sipu.se

072-724 44 22

kundtjanst@sipu.se

08 - 698 06 01

sipu.se
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EU-kompetens

EKONOMI I EU-PROJEKT

anslag under nya programperioden.
På denna utbildning går vi igenom den
bitvis snåriga ekonomihanteringen,
dokumentationskrav, grant agreement,
participants portal och redovisning för just
Horizon-projekt.

1 dag

På utbildningen Ekonomi och redovisning
i EU-projekt får du djupdyka i hur kraven
på den ekonomiska administrationen
av EU-projekt skiljer sig från vanlig
redovisning. Vår expert går igenom
kostnadsberäkningar, reder ut begrepp
och tolkning av reglerna för korrekt
rapportering för att undvika obehagliga
revisioner och återbetalning.

EU:S NYA PROGRAMPERIOD 2021-27
Halv dag

Ett webbinarium för att få uppdaterad
information om vad som händer med
sektorsprogram och strukturfonder under
EU:s nya programperiod 2021-2027. Vi går
igenom vidareutveckling från nuvarande
period, nya fokusområden och omarbetade
regler.

EKONOMI I HORIZON-PROJEKT
1 dag

Ekonomi i Horizon 2020 och efterföljande
programmet Horizon Europe får än större
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UTBILDNINGAR INOM ARKIV- OCH DOKUMENTHANTERING

DIGITALA ARBETSSÄTT OCH
VERKTYG I EU-PROJEKT

FINANSIERINGSMÖJLIGHETER UNDER
EU:S NYA PROGRAMPERIOD 2021-2027

Halv dag

1 dag

Vilken digital kompetens behöver
framtidens projektledare och hur kan
digitala arbetsprocesser förbättra
samarbetet i EU-projekt? Under detta
webbinarium får du reda på vilka digitala
arbetssätt och verktyg som lämpar sig bäst
för just dina EU-projekt.

Hur ser finansieringsmöjligheter under
nya programperioden 2021-2027 ut?
Uppdatera dina kunskaper om de olika
programmen som planeras, hur regelverket
kommer se ut och diskussioner om hur du
kan förbereda dig på bästa sätt.

KONTAKT
Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare och kundansvarig
birgitta.andreasen@sipu.se

072-724 44 22

kundtjanst@sipu.se

08 - 698 06 01

sipu.se
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Förvaltning och juridik

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS FÖR
JURISTER OCH KVALIFICERADE
HANDLÄGGARE

DATASKYDD I OFFENTLIG FÖRVALTNING
1 dag

Fördjupa dina kunskaper i informationssäkerhet, konsekvensbedömningar och
förhandssamråd, tredjelandsöverföring
och de registrerades rättigheter och ta
del av den senaste rättspraxisen rörande
dataskyddsfrågor.

2 dagar

Har du rätt metodstöd för att ta
myndighetsbeslut i frågor rörande
offentlighet och sekretess? Gå igenom
tolkning, gränsdragning, aktuella rättsfall
och tillämpning av OSL under denna
utbildning.

E-FÖRVALTNINGSJURIDIK I
OFFENTLIG VERKSAMHET

JURIDIKEN SOM STYR
NÄMNDADMINISTRATIONEN

2 dagar

Få ökad kunskap om hur du kan förstå
och ställa juridiska krav i verksamhetens
digitaliseringsprojekt och bidra till att
införa lämpliga skyddsåtgärder för
informationssäkerhet och dataskydd.

2 dagar

En gedigen genomgång av juridiken som
styr nämndadministrationen – vad gäller
egentligen beträffande sammanträden,
protokoll, offentlighetsprincipen, sekretessreglerna och ärendehantering? Dessutom:
hur kan du arbeta som stöd till ordföranden
och hur ska rollfördelningen se ut mellan
tjänstemän och politiker?
K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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UTBILDNINGAR INOM FÖRVALTNING OCH JURIDIK

PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE INOM
OFFENTLIG SEKTOR

INTRODUKTION TILL GDPR
Halv dag

2 dagar

Få en introduktion till GDPR och skaffa dig
goda grundkunskaper som du därefter kan
bygga på utifrån din yrkesroll.

Utbildningen ger dig de praktiska verktygen
du behöver för att kunna göra tydliga,
avgränsade och effektiva utredningar.

FÖRVALTNINGSLAGEN

OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

Halv dag

Halv dag

Lär dig hur förvaltningslagen påverkar
dig och din organisation. Denna
webbutbildning ger dig en grundlig
och pedagogisk genomgång av
förvaltningslagen.

Vill du få koll på hur du ska tänka kring
utlämning och sekretess i offentlig
verksamhet? Utbildningen ger dig en
grundlig och pedagogisk genomgång av
offentlighetsprincipen och bestämmelserna
om sekretess.

KOMMUNALLAGEN
Halv dag

GDPR I ÄRENDE- OCH
DOKUMENTHANTERING

Som ett resultat av kommunalagen,
innehåller den många regler och principer
som styr alla som arbetar som tjänstemän
eller är förtroendevalda i Sveriges
kommuner.

2 dagar

Denna utbildning om GDPR i ärende- och
dokumenthantering ger dig kunskap om hur
lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för
att hantera information och handlingar som
innehåller personuppgifter på rätt sätt.

KONTAKT
Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare och kundansvarig
birgitta.andreasen@sipu.se

072-724 44 22

kundtjanst@sipu.se

08 - 698 06 01

sipu.se
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Ledarskap kommunikation och HR

NY SOM CHEF

RÄTT ORDNING OCH REDA
– BLAND PERSONALHANDLINGAR

2 dagar

1 dag

Är du ny som chef? Den här utbildningen
ger dig en god introduktion till chefsrollen
och hjälper dig skapa bättre förutsättningar
att lyckas i din roll. Du lär dig bland annat
att förstå olika beteenden och drivkrafter,
kommunicera effektivt, lyssna aktivt och
utveckla individer i förändring. För dig som
ska bli chef, eller också är chef, och behöver
en grundläggande chefsutbildning.

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn
när det gäller hantering och arkivering, och
handlingarna innehåller ofta uppgifter som
vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl.
Vad gäller och hur skapar du en regelriktig
dokumenthantering?

PERSONLIGT LEDARSKAP OCH
EFFEKTIVITET

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF

Halv dag

2 dagar

Hitta tid och energi som finns gömd i din
vardag. Utbildningen ger dig verktygen
till att ta bättre beslut och att planera,
strukturera och arbeta mer effektivt. Målet
är att skapa mer tid och utrymme till annat.

Lär dig att leda utan att vara chef genom att
använda dig själv som verktyg – och utan
att stödja dig på det formella chefskapet.
Vi går igenom hur du skapar tillit, leder i
förändring, anpassar din kommunikation,
håller effektfulla möten samt ger och tar
emot återkoppling.

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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UTBILDNINGAR INOM LEDARSKAP KOMMUNIKATION OCH HR

KOMMUNICERA EFFEKTIVT MED
STÖD AV BETEENDEPROFILER

LED EFFEKTIVT MED
SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP

Halv dag

Halv dag

Den här utbildningen bygger på modellen
om DISC-profiler, hur kan du möta
andra människor genom att anpassa din
kommunikationsstil för att bättre nå fram
till den andra personen. För dig som vill lära
dig mer om hur andra människor fungerar
och förbättra din kommunikation med
andra.

Med rätt verktyg ökar du din förståelse och
din förmåga att leda på ett utvecklande
sätt. Träna dig på ett flexibelt sätt att leda
dina medarbetare för att lägga energin
där den ger mest effekt. För dig som
leder medarbetare och vill lära dig om
situationsanpassat ledarskap.

KONTAKT
Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare och kundansvarig
birgitta.andreasen@sipu.se

072-724 44 22

kundtjanst@sipu.se

08 - 698 06 01

sipu.se
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Miljöinspektion

FÖRORENADE OMRÅDEN – GRUND

BULLER VID PLANERING OCH TILLSYN

2 dagar

2 dagar

Under denna utbildning i förorenade
områden lär du dig hur du gör korrekta
granskningar och bedömningar. Du
får aktuell kunskap inom utredning av
förorenade områden och hantering
av massor så att ditt tillsynsarbete kan
underlättas.

Utbildningen ger dig aktuell juridisk och
teknisk kunskap med inriktning mot
planering och tillsyn av buller. Du lär dig
hur buller regleras i plan- och bygglagen
och miljöbalken, när avsteg från riktvärden
kan antas, hur en bullerutredning utförs,
hur buller effektivt kan minskas och hur
bullerkartläggning genomförs.

FÖRORENADE OMRÅDEN
– FÖRDJUPNING

LANTBRUKSTILLSYN

2 dagar

2 dagar

Fördjupa din kunskap om hur du hanterar
förorenade områden. Under utbildningen
får du strategier för provtagning anpassade
till de platsspecifika förhållandena. Vi går
även igenom Naturvårdsverkets modell för
beräkning av platsspecifika riktvärden, hur
du avgör när en förenklad eller fördjupad
bedömning bör utföras.

Under utbildningen diskuterar vi olika
tillvägagångssätt vid lantbrukstillsyn och hur
du kan anpassa ditt besök beroende på typ
av lantbruk. Vi lägger stort fokus på tillsyn
av växtnäring och bekämpningsmedel.

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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UTBILDNINGAR INOM MILJÖINSPEKTION

STRANDSKYDD – GRUND

TILLSYN OCH HANTERING
AV SCHAKTMASSOR

1 dag

Halv dag

Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka
din kompetens inom det komplicerade
strandskyddsområdet. Syftet med
utbildningen är att du ska få rätt juridisk
och praktisk kompetens för att arbeta mer
effektivt och rättssäkert med handläggning
av komplicerde strandskyddsärenden.

Ny avfallslagstiftning från 1 augusti 2020 –
fördjupa dina kunskaper i aktuella metoder
för tillsyn och hantering av schaktmassor!
Lär dig identifiera förorenad massa och
återanvänd icke förorenad massa för ett
mer hållbart samhälle.

LAGSTÖD VID BRISTFÄLLIG
INOMHUSMILJÖ

STRANDSKYDD – FÖRDJUPNING
1 dag

Halv dag

Få fördjupande kunskaper i tillämpning av
lagstiftningen som reglerar strandskyddet
samt de dispensgrundande särskilda skälen.
Utbildningen tar upp gränsdragningar,
vad som är avskiljande och vad som för sin
funktion måste placeras vid vattnet, samt
hur du hanterar strandskyddsärenden
effektivt.

Under webbinariet lär du dig om juridiken
vid tillsyn av inomhusmiljö. Vi går igenom
lagstiftningen med utgångspunkt från
aktuella rättsfall och du får svar på vanliga
frågor kring miljöbalken, förelägganden och
krav på fastighetsägarna.

KONTAKT
Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare och kundansvarig
birgitta.andreasen@sipu.se

072-724 44 22

kundtjanst@sipu.se

08 - 698 06 01

sipu.se
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Offentlig upphandling

OFFENTLIG UPPHANDLING – GRUND

OFFENTLIG UPPHANDLING – AVANCERAD

3 dagar

3 dagar

Under vår grundutbildning i offentlig
upphandling får du de grundläggande
kunskaperna du behöver för att lyckas
med dina upphandlingar, genom alla
steg i processen. Du lär dig om lagens
uppbyggnad såväl som det praktiska
genomförandet från behovsanalys till
avtalsuppföljning.

Under denna avancerade utbildning i
offentlig upphandling får du vässade
kunskaper om några av upphandlingens
viktigaste delar – dialog och förhandling,
kravställning och utvärdering.

UTVÄRDERINGSMODELLER VID
OFFENTLIG UPPHANDLING
2 dagar

OFFENTLIG UPPHANDLING
– FÖRDJUPNING

Under denna utbildning får du chansen
att lära dig den praktiska tillämpningen av
olika utvärderingsmodeller. Du får även ta
del av metoder för att anpassa dina egna
tilldelningskriterier och poängskalor för att
sätta fokus på de viktigaste aspekterna i
dina upphandlingar.

3 dagar

På denna fördjupningsutbildning i offentlig
upphandling får du fördjupa dina kunskaper
i upphandlingens viktigaste moment.
Lär dig om bland annat tröskelvärden,
beräkning av upphandlingens värde,
upphandlingsförfaranden, kravställning,
ramavtal och utvärdering av anbud.

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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UTBILDNINGAR INOM ARKIV- OCH DOKUMENTHANTERING

UPPHANDLING ENLIGT LUF

för att öka möjligheten till mer strategiska
inköp. Du lär dig bland annat om behovsoch marknadsanalys, kravställning, avtalsutformning, förhandlat förfarande samt
informationssäkerhet och outsourcing.

2 dagar

För dig som upphandlar inom försörjningssektorerna har vi skapat en utbildning
som ger dig viktig kunskap och verktyg
för att genomföra lyckade upphandlingar
enligt LUF. Lär dig att ställa transparenta
och effektiva krav, få med dig värdefulla
utvärderingsmodeller och ta del av aktuell
lagstiftning.

OFFENTLIG UPPHANDLING AV
BYGGENTREPRENADER
2 dagar

Lär dig hur du genomför en lyckad
upphandling av byggentreprenader
och säkrar kvaliteten på den slutgiltiga
leveransen. Under utbildningen får du
förståelse för entreprenadupphandlingens
olika delar, juridiken och branschens
standarddokument.

DIREKTUPPHANDLING – TILLÅTNA INKÖP
OCH AFFÄRSMÄSSIGA AVTAL
2 dagar

På utbildningen får du ökad kompetens
kring regelverken och redskap, metoder
och hjälpmedel som kan bidra till att du
genomför direktupphandlingar på ett sätt
som leder till bra affärer med effektiva
avtal.

AVTAL – UTFORMNING OCH
TILLÄMPNING
1 dag

Under denna utbildning om avtal fördjupar
vi oss i vad du bör tänka på för att skriva
affärsmässiga och juridiskt korrekta kontrakt
och ramavtal. Du får bland annat lära dig
om köp- och avtalsrätt samt ett antal viktiga
frågor med arbetet under avtalets löptid.

STRATEGISKT INKÖP FÖR
UPPHANDLANDE MYNDIGHETER
2 dagar

På denna utbildning får du kunskap
och praktiska metoder och modeller
för att lyckas med ert inköpsarbete.
Utbildningen kommer även behandla hur
kategoristyrning kan vara en del av det
strategiska arbetet.

AVTALSFÖRVALTNING I PRAKTIKEN
1 dag

På denna utbildning lär du dig hur du
arbetar strategiskt och målinriktat med
avtalsförvaltning. På så sätt kan du skapa
förutsättningar för bra leveranser under
hela avtalstiden och lyckade upphandlingar
när det är dags på nytt.

OFFENTLIG UPPHANDLING AV IT
2 dagar

Under denna utbildning får du en
introduktion till offentlig upphandling av IT

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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UTBILDNINGAR INOM ARKIV- OCH DOKUMENTHANTERING

CERTIFIERAD UPPHANDLARE

halvdags-utbildning får du ta del av
affärsmässiga och juridiska avväganden
gällande ramavtal och anbudsutvärdering.

3 timmar

Bli certifierad upphandlare och stärk ditt
CV. Få ett kvitto på din kompetens och
känn dig säkrare och tryggare i din roll
som upphandlare. Efter att du gått SIPUs
certifieringsprogram skriver du en digital
tentamen under 3 timmar på ett datum vi
kommer överens om.

LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING
Halv dag

Under denna webbutbildning får du
lära dig grunderna i LOU och du får en
grundläggande förståelse för hur offentliga
upphandlingar går till. Genom vår
webbutbildning tar du del av utbildningen
när det passar ditt schema bäst.

RÄTT ORDNING OCH REDA – BLAND
UPPHANDLINGSDOKUMENTATION
1 dag

Upphandlingsdokumentation kräver god
förvaltning. Svenska regler och EU:s
regler ställer krav om tillgänglighet av viss
upphandlings-dokumentation men hur
skiljer sig reglerna åt och vad gäller för att
skapa en regelriktig dokumenthantering vid
upphandling?

UPPHANDLINGSKLUBBEN
Upphandlingsklubben – klubben där du
som deltagare får ny kunskap och chansen
att utvecklas och inspireras.

RAMAVTAL OCH ANBUDSUTVÄRDERING
Halv dag

Ta del av dagsaktuella frågeställningar
och analyser tillsammans med ett framåtblickande perspektiv. Under denna

KONTAKT
Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare och kundansvarig
birgitta.andreasen@sipu.se

072-724 44 22

kundtjanst@sipu.se

08 - 698 06 01

sipu.se

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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Upphandlingsklubben

Upphandlingsklubben – klubben där du som deltagare får
ny kunskap och chansen att utvecklas och inspireras.
UPPHANDLINGSKLUBBEN – KOMPETENSFORUM FÖR DIN LÖPANDE UTVECKLING

VAD INGÅR I UPPHANDLINGSKLUBBEN?
Upphandlingsklubben är ett kompetensforum där du får inblick i dagsaktuella
frågeställningar, analyser och även ett
framåtblickande perspektiv. Du väljer själv
vilket deltagande som passar dig bäst. Du
kan delta vid enskilda aktiviteter i form av
halvdagsutbildningar, men också ansluta dig
till klubben och alla dess aktiviteter genom
ett årsmedlemskap. Väljer du att delta
vid enskilda tillfällen så får du även ta del
av alla de förberedande och uppföljande
aktiviteter som är knutna till respektive
halvdagsutbildning.

SIPU tillsammans med mycket
uppskattade utbildningsledarna Tobias
Tegnér och Magnus Nilsson lanserar nu
Upphandlingsklubben – klubben där
du som deltagare får ny kunskap och
chansen att utvecklas och inspireras inom
upphandling.
Upphandlingsklubben är en plattform där
du får kunskap som du har nytta av här och
nu men även kompetensutveckling över tid.
Du kommer att lära dig mer om det senaste
inom offentlig upphandling, får möjlighet till
digitalt nätverkande och att interagera med
utbildningsledarna. Upphandlingsklubben
är ett kompetensforum för din löpande
utveckling!

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E

Årsmedlemskapet ger dig, förutom fyra
sådana halvdagsutbildningar i digitala
klassrum, även möjlighet att ta del av
allt annat innehåll som produceras inom
klubben och som tillhandahålls genom
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Upphandlingsklubbens lärplattform, bland
annat i form av Magnus och Tobias vlogg.
Genom att teckna ett årsmedlemsskap
så får du inte bara tillgång till ytterligare
innehåll, du får även ett mer förmånligt
pris än om du skulle betala för varje enskild
halvdagsutbildning.

FYRA HALVDAGSUTBILDNINGAR I
DIGITALA KLASSRUM

Halvdagsutbildningarna – samtliga med
olika innehåll – leder dig genom aktuella
frågor inom upphandlingsvärlden och ger
dig praktiska tips och kunskap inom olika
områden som påverkar ditt arbete inom
upphandling. Genom Tobias och Magnus
långa erfarenhet kommer komplicerad teori
att analyseras, förklaras och omvandlas till
praktisk kunskap.

Magnus Nilsson och Tobias Tegnér.

Genom årsmedlemskapet får du även 10%
rabatt på SIPUs andra utbildningar inom
upphandling.

Halvdagsutbildningarna kommer att spelas
in och du som deltagare har därmed
möjlighet att se dem i efterhand i vår
lärplattform i det fall du inte kan vara med
vid den utsatta tiden.

Målgrupp: Upphandlingsklubben riktar sig
till upphandlare, inköpare och andra som
brinner för offentlig upphandling.

FEM SKÄL ATT BLI MEDLEM I
UPPHANDLINGSKLUBBEN:

Årsmedlemskapet per individ kostar
12 995 kr exklusive moms. Är ni flera från
er organisation som vill bli medlemmar i
Upphandlingsklubben så kontakta oss gärna
för erbjudande om grupprabatt. Passar det
dig bättre finns även möjligheten att endast
köpa en halvdagsutbildning för 3 495 kr ex
moms. I det fall du sedan väljer att gå med i
årsmedlemskapet så drar vi av denna avgift
från årsmedlemskapsavgiften.*

ÅRSMEDLEMSKAP ELLER
ENSTAKA TILLFÄLLEN?

• Få chansen att lära dig mer om
aktuella frågor och vilken praktisk
påverkan dessa får för ditt arbete
• Öka din upphandlingskompetens
både här och nu samt över tid
• Lär dig när det passar dig bäst –
genom inspelade utbildningsmoment får
du möjlighet till kompetensutveckling
när det passar ditt schema bäst

Kontakta oss gärna om du har frågor eller
funderingar kring Upphandlingsklubbens
medlemskap på info@sipu.se.

• Få möjligheten att interagera
med utbildningsledarna och delta
i digitalt nätverkande genom
Upphandlingsklubbens gemenskap

* vid köp av årsmedlemskap i Upphandlingsklubben

• Bli inspirerad och
utvecklas i din yrkesroll
K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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Plan och exploatering

FRAMGÅNGSRIK ÖVERSIKTSPLANERING

plan- och bygglagen och miljöbalken, när
avsteg från riktvärden kan antas, hur en
bullerutredning utförs, hur buller effektivt
kan minskas och hur bullerkartläggning
genomförs.

2 dagar

Sedan 1 april 2020 gäller nya regler för
översiktsplanering. Du får ta del av de
senaste förändringarna som påverkar ditt
arbete och ta del av konkreta verktyg för
att säkerställa en strategisk och kontinuerlig
översiktsplan.

DETALJPLAN – AVTAL OCH JURIDIK
2 dagar

Lär dig hur du kan styra genomförandefrågorna vid detaljplanering, så att
du säkerställer att det blir enkelt att
fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring
huvudmannaskap.

EXPLOATERINGSEKONOMI I KOMMUN
2 dagar

Att planera för en exploatering är en
omfattande process som inkluderar flera
centrala delar som måste bli korrekt
utförda, däribland den ekonomiska
planeringen och redovisningen.

KONTAKT
Birgitta Andreasen
Utbildningsrådgivare och
kundansvarig

BULLER VID PLANERING OCH TILLSYN
2 dagar

birgitta.andreasen@sipu.se
072-724 44 22

Få aktuell juridisk och teknisk kunskap
med inriktning mot planering och tillsyn
av buller. Du lär dig hur buller regleras i
K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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Registratur och ärendehantering

DIARIEFÖRING – EN INTRODUKTION

DIARIEFÖRING – FÖRDJUPNING

1 dagar

2 dagar

Du som är chef, handläggare, nämndsekreterare eller registratorns ersättare
behöver mycket god kunskap om de olika
arbetsmomenten och den lagstiftning som
påverkar diarieföringen.

På den här utbildningen får du möjlighet
att fördjupa dina kunskaper och bli säkrare i
din registratorsroll.

DIARIEFÖRING – GRUND

4 dagar

DIARIEFÖRING FÖR
ERFARNA REGISTRATORER

3 dagar

En komprimerad utbildning för erfarna
registratorer, som inte behöver lära sig
de mest grundläggande och praktiska
momenten.

Som registrator behöver du veta hur
diariet kan användas på ett effektivt sätt
i en modern förvaltning. Du måste också
ha kunskap om den lagstiftning som gäller.
Detta för att du ska kunna göra korrekta
bedömningar i ditt arbete.

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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UTBILDNINGAR INOM REGISTRATUR OCH ÄRENDEHANTERING

TENTAMEN – DIPLOMERAD REGISTRATOR

OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN

4 timmar

Halv dag

Få ett kvitto på din kompetens, vässa ditt
CV och känn dig säkrare och tryggare i
din registratorsroll. Du skriver en digital
tentamen under 4 timmar på ett utsatt
datum – efter att ha genomgått SIPU
diplomeringsprogram.

Vill du få koll på hur du ska tänka kring
utlämning och sekretess i offentlig
verksamhet? Utbildningen ger dig en
grundlig och pedagogisk genomgång av
offentlighetsprincipen och bestämmelserna
om sekretess.

DIARIEFÖRING OCH OSL
– REPETITIONSDAG FÖR REGISTRATORER

GDPR I ÄRENDE- OCH
DOKUMENTHANTERING

1 dagar

2 dagar

Ta chansen att repetera de viktigaste
kunskaperna du behöver inom diarieföring
och offentlighet och sekretess för
registratorer.

Denna utbildning om GDPR i ärende- och
dokumenthantering ger dig kunskap om hur
lagstiftningen ska tillämpas i praktiken för
att hantera information och handlingar som
innehåller personuppgifter på rätt sätt.

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS
FÖR REGISTRATORER

RÄTT ORDNING OCH REDA
– BLAND PERSONALHANDLINGAR

2 dagar

1 dagar

Offentlighets- och sekretesslagen är av
högsta betydelse för dig som registrator.
Under denna utbildning får du öva praktiskt
och lära dig grunderna kring utlämnande
av handlingar, offentlighetsprincipen och
sekretessregler.

Personalhandlingar kräver särskilda hänsyn
när det gäller hantering och arkivering, och
handlingarna innehåller ofta uppgifter som
vi särskilt behöver beakta av integritetsskäl.

JURIDIKEN SOM STYR
NÄMNDADMINISTRATIONEN

PRAKTISKT UTREDNINGSARBETE
INOM OFFENTLIG SEKTOR

2 dagar

2 dagar

En gedigen genomgång av vad som gäller
egentligen beträffande sammanträden,
protokoll, offentlighetsprincipen,
sekretessreglerna och ärendehantering?

Utbildningen ger dig de praktiska verktygen
du behöver för att kunna göra tydliga,
avgränsade och effektiva utredningar.

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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BEREDNING, MÖTESTEKNIK
OCH PROTOKOLLSKRIVNING
1 dagar

En fördjupningsutbildning om mer
komplexa situationer som kan uppstå
under sammanträden. Regler kring
propositionsordning, vad gäller för digital
dokumentation och webbsändning, lär
dig utforma korrekta tjänsteskrivelser
samt ta del av praktiska mallar för
ärendehantering.

KONTAKT
Birgitta Andreasen, utbildningsrådgivare och kundansvarig
birgitta.andreasen@sipu.se

072-724 44 22

kundtjanst@sipu.se

08 - 698 06 01

sipu.se

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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Socialtjänst

AVGIFTSHANDLÄGGNING INOM
ÄLDREOMSORGEN

TREDELAT FÖRÄLDRASKAP
2 dagar

1 dag

Under denna utbildning om tredelat
föräldraskap får du verktyg för att ge stöd
till det placerade barnet och dess biologiska
nätverk, med målet att barnet ska kunna
växa upp under trygga förhållanden.

Avgiftshandläggning inom äldreomsorgen
är ett snårigt område – ta del av en grundlig
genomgång av den lagstiftning som styr
med exempel på aktuella rättsfall och
JO-avgöranden. Lär dig hur en överklagan
går till och ta del av konkreta råd för
rättsäkerhet och effektivitet.

PERSONLIG ASSISTANS
2 dagar

Under denna utbildning får du fördjupande
kunskaper i lagstiftningen och den senaste
rättspraxisen som rör personlig assistans.

GRUNDUTBILDNING I LSS
2 dagar

Denna grundutbildning i LSS ger dig ökad
kunskap om gränsdragningsproblematik,
lagtolkning och rättssäker handläggning
i praktiken. Lär dig hur LSS-lagstiftningen
bör tillämpas utifrån rättspraxis och få med
dig konkreta verktyg som hjälper dig göra
rättssäkra och välgrundade bedömningar.

K U N D T J A N S T @ S I P U. S E

KONTAKT
birgitta.andreasen@sipu.se
072-724 44 22
KONTAKT
kundtjanst@sipu.se
kundtjanst@sipu.se
08 - 698 06 01
sipu.se
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SIPUs utbildningsområden
Klicka på rubrikerna för att komma
till vår webbplats sipu.se
Arkiv- och dokumenthantering
Bygglov och inspektion
EU-kompetens
Förvaltning och juridik
Ledarskap, kommunikation och HR
Miljöinspektion
Offentlig upphandling
Plan och exploatering
Registratur och ärendehantering
Socialtjänst

För att hålla dig uppdaterad på aktuella utbildningar
registrera dig för SIPUs utskick här
Följ oss på LinkedIn
K U N D T J A N S T @ S I P U. S E
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