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Bilaga 7 

Priser - Omkostnader – Avbokning Trygghetsstiftelsen 

1. Pris för respektive tjänst 

Priser och ersättningar för de tjänster som omfattas av Avtalet har överenskommits mellan 
Parterna och framgår av tabellen nedan.  

Beskrivning av respektive tjänst framgår av Bilaga 1-3.  

Tjänst Pris 

Jobbcoachning 1 100 kr/timme 

 

Nytt Företag, steg 1-3 

 

1 100 kr/timme 

 

Halvdagsseminarium 

 

7000 kr 

 

Heldagsseminarium 

 

12 000 kr 

 

Alla priser är angivna i SEK och exklusive moms. 

2. Omkostnader 

2.1. Omkostnader i samband med uppdraget ersätts i allmänhet inte av Trygghetsstiftelsen.  

2.2. Trygghetsstiftelsen eftersträvar att kunderna i första hand ska resa till Trygghetsstiftelsens 
kontor eller till konsultens kontor för coachmöte.  

Trygghetsstiftelsens beställare kan ta beslut om ersättning för resor eller logi för konsult i de 
fall då konsultens tjänster avropas utanför det ordinarie geografiska arbetsområdet, som har 
angivits i respektive konsultprofil samt i Konsultförteckningen Bilaga 5. I dessa fall ska resa 
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och logi i första hand bokas via Trygghetsstiftelsens resebyrå. Trygghetsstiftelsen eftersträvar 
att vara både miljö- och kostnadsmedvetna. Det billigaste och mest miljövänliga alternativet 
ska väljas, när det är möjligt. Tåg ska prioriteras framför flyg. Milersättning kan endast 
beviljas för resa utanför konsultens ordinarie arbetsområde och efter fem mil räknat från 
konsultens kontor. Om konsulten använder egen bil utgår ersättning med 40 kronor per mil. 

2.3.  Trygghetsstiftelsens beställare kan i undantagsfall bevilja ersättning för konsultens restid. 

3. Avbokning 

3.1. Om kunden avbokar ett möte mindre än 24 timmar innan avtalad tid ersätter 
Trygghetsstiftelsen leverantören motsvarande 50 procent av tiden som avsatts för mötet. Om 
kunden uteblir utgår istället full ersättning.  

3.2. Om Trygghetsstiftelsen avbokar ett seminarium senare än 14 dagar före planerat 
genomförande ersätter Trygghetsstiftelsen leverantören med 50 procent av seminariets 
kostnad.  
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