
 

 

STOCKHOLM – VÅRTERMINEN 2021 

Denna omgång genomförs digitalt, vilket möjliggör även deltagande från andra orter. 

Innovationsföretagen bjuder återigen in till den uppskattade Uppdragsledarutbildningen. 
Innehållet har under årens lopp kontinuerligt utvecklats för att täcka upp aktuella ämnen. 
Utbildningen startade i Göteborg för snart tjugo år sedan och har även genomförts i Stockholm i 
cirka tio år. 

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom områdena ledarskap, bygglagstiftning, avtal och 
juridik, beställarens förväntningar på konsulten, kvalitets- och miljöledning i uppdrag, 
arbetsmiljöledning, energi- och miljöklassificering av byggnader samt kunskaps- och 
affärsutveckling.  

START  23 februari 2021 – se program på nästa sida 

PLATS  Via teams, dock eventuellt fysiskt deltagande i lokal vid sista tillfället om möjligt 

OMFATTNING 36 timmar (9 tillfällen à 4 timmar) 

MÅLGRUPP Såväl den unge arkitekten/ingenjören med ett par års erfarenhet på väg att 
handlägga sitt första uppdrag, som den mer erfarne projektören som vill få en 
helhetssyn av projekteringsprocessen. 

AVGIFT  29.500 kronor per deltagare (kursdokumentation ingår, moms tillkommer) 

ANMÄLAN Anmäl dig senast den 20 januari 2021 på innovationsforetagen.se, länk till sidan. 
Observera att antal platser är begränsat. 

ÖVRIG INFORMATION 

Utbildningen avslutas med en tentamen och därefter erhålls ett intyg. De olika momenten har 
olika externa kursledare. 

Anmälan är bindande, men kan överlåtas inom företaget. Innovationsföretagen förbehåller sig 
rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare. 

KONTAKTPERSONER 

Om du har frågor om utbildningens upplägg och innehåll kontakta:  
- Bjarni Ingvason, Liljewall arkitekter, +46 706 25 43 03 
- Stefan Pettersson, Bydemand, +46 705 338 631  
- Ulf Kjellberg, VBK, +46 765 433 5 59 

Frågor beträffande anmälan ställs till: 
Helena Arvidsson, helena.arvidsson@innovationsforetagen.se, +46 70 345 69 83 

Välkommen till en utbildning som förutom kunskap även ger möjligheter till kollegialt utbyte och 
samvaro! 

https://www.innovationsforetagen.se/
https://www.innovationsforetagen.se/utbildningar/uppdragsledar%c2%adutbildning/
mailto:helena.arvidsson@innovationsforetagen.se


 

 

MOMENT DATUM TID FÖRELÄSARE 

 Ledarskap, teambuilding 23 
februari 

13-17 Annika Banfield  
Banfield Consulting 

 Bygglagstiftning 
Kontrollansvarig, kontrollplan, bygglov, 
anmälan, tekniskt samråd, m.m. 

9 
 mars 

13-17 Pia Hermansson 
Stadsbyggnadskontoret 

 Konsultuppdraget –  
ABK 09 
Konsultupphandling 

23 
mars 

13-17 Pernilla Samuelsson 
Foyen Advokatfirma 

 AB 04 och ABT 06 6 
april 

13-17 Helena Dahlberg  
Innovationsföretagen 

 Konsulttjänsten ur ett 
beställarperspektiv 
- Vad förväntas av oss? 
- Vad kan vi göra bättre? 

20 
april 

13-17 Rikard Espling, KRESP 
Catharina Lindén, NCC 
med flera 

 Kvalitets- och miljöledning i uppdrag 4 
maj 

13-17 Annika Embervik 
Vinora konsult 

 Energi- och miljöklassificering av 
byggnader  

18 
maj 

13-15 Maria Skarrie 
Bengt Dahlgren 

 Arbetsmiljöledning, byggarbetsmiljö-
samordning (BAS P och BAS U) 

 15-17 Henrik Björklund 
Svenska Byggdirektiv 

 Kunskaps- och affärsutveckling 1 
juni 

13-17 Lars Hallin 
Letoon 

 Avslutning: Tentamen 8 
juni 

13-17 Kursansvariga 
Innovationsföretagen 

 Reservtid 22 
juni 

13-17 Vid ev. sjukdom hos 
föreläsare e.d. 

 

https://www.innovationsforetagen.se/

