
 

 
 

Konsultupphandling – FAQ 

 

1. Jag har avtal med er som coach idag, ska även jag lämna in anbud eller gäller 
mitt nuvarande avtal även fortsättningsvis? 

Svar: Ja, alla som önskar att arbeta som coacher hos Trygghetsstiftelsen behöver lämna in 
ett anbud senast 5/4 kl 23.59. De konsultavtal som är gällande nu upphör att gälla 2020-06-
30.  

 

2. I förfrågningsunderlaget på sidan 10 under rubriken "Konsultprofil ska innehålla" 
så står det personlighetsanalyser. Är tacksam om jag kan få en utförligare 
förklaring till vad ni menar med detta? Är det en verbal beskrivning eller är det 
ett specifikt verktyg som ni förväntas använda så som tex MBTI eller DISC eller 
är det något annat ni är ute efter? 

Svar: Vi syftar inte på något specifikt verktyg för personlighetsanalys. Det finns många olika 
verktyg för personlighetsanalyser som t ex MBTI eller DISC. 

 

3. Hur det kommer fungera, är det 50 % volym man kan ha? 

Svar: Det går bra att ta uppdrag för oss på deltid. Vi ger inga garantier om uppdrag. ”Någon 
viss uppdragsvolym eller antal timmar kan inte garanteras.” Antal uppdrag och omfattningen 
av varje uppdrag varierar beroende på hur våra behov ser ut, och våra behov förändras hela 
tiden.   
 
Trygghetsstiftelsens målsättning är att uppdragen från Trygghetsstiftelsen inte ska överstiga 
50 procent av konsultens totala arbetstid.” Det innebär att det kan vara mindre än 50% och i 
korta perioder mer än 50%.   
 

4. Hur gör jag för att spara det jag fyllt i? 
 

Svar: Du sparar hem filen, fyller i och väljer sedan ”spara som” och döper då om filen till 
lämpligt namn, t ex Bilaga XX, ditt företag och datum. 

 
5. Jag tänkte skicka in anbud till er angående både jobbcoachning & 

seminarieverksamhet och undrar om jag ska göra ett anbud för varje tjänst eller 
om det ska vara i samma?  

 
Svar: Det är ett anbud för samtliga uppdrag. I våra bilagor har du möjlighet att kryssa i både 
seminarieverksamhet och jobbcoachning. 
 
 
 
 
 
 



 

6. Har en fundering gällande ett av skallkraven för konsulter/jobbcoacher. Det står 
att kreditvärdigheten ska vara minst 40. Jag har ett relativt nystartat företag 
(snart 1 år) och kommer troligen på grund av det ligga på lägre än 40, eftersom 
det inte finns så mycket information kring företagets ekonomi registrerat ännu. 
Är jag då helt utesluten, eller kan jag styrka mitt företags ekonomiska stabilitet 
på något annat sätt? 
 
Svar: Det stämmer att ett nystartat företag inte kommer upp i rating 40 
hos Creditsafe. Vi öppnar en möjlighet för dig med nystartat företag att kunna skicka in 
anbud och bli godkänd som leverantör hos Trygghetsstiftelsen. Förutsättning är att du kan 
styrka din ekonomiska stabilitet på annat sätt. Du kan själv föreslå på vilket sätt du bäst kan 
styrka din ekonomiska stabilitet. 
 

7. I vilket fält uppger man i Anbudsmallen om man behöver påvisa på annat sätt 
företagets ekonomiska stabilitet (nystartat) än rating 40 Creditsafe?  
 
Svar: Under “kort beskrivning av företagets verksamhet och tjänster” 
 

8. Vad betyder ”skatteform” i anbudet?  
 
Svar: Skatteform innebär F- skatt eller F/A-skatt. Vi önskar en kopia på registerutdrag 
från Skatteverket och en kopia på registreringsbevis från Bolagsverket. 
 

9. Kommer ni att fortsätta upphandlingarna med hänsyn till Coronan? 
 
Svar: Ja, vi kommer att fortsätta upphandlingen som planerat. 
 

10. Hej en fråga gällande anbudet: Är ska-kraven det som ska fylla i under 
konsultmallen? Eller ser jag det tydligt på ytterligare något ställe/bilaga?   
 
Svar: Ska-kraven framgår av Förfrågningsunderlaget och Uppdragsbeskrivningarna och anges 
i både Anbudsmallen och Konsultprofilsmallen. 
 

11. Jag har problem med mallarna, vad beror det på? 
 
Svar: Se till att du laddar hem och sparar mallarna innan du fyller i dem. Öppna och fyll i 
med uppdaterad version av adobe. (adobe reader). Bilaga 5 och 13 finns även som word-fil 
på hemsidan som alternativ till pdf. 
 

12. Det står i anbudsmallen att "Kopia på F-skattsedel eller FA-skattsedel, 
registreringsbevis samt registerutdrag från Skatteverket" ska bifogas anbudet. 
Sedan år 2013 finns f-skattsedeln inte längre kvar, men däremot innehåller ett 
registerutdrag från Skatteverket information om bolaget är godkänt för F-skatt. 
Vad ska man göra?  
 
Svar: Tack så mycket för din fråga! Du har rätt. F-skattsedel eller FA-skattsedel har ersattas 
av registerutdrag.  Vi behöver en kopia på registerutdrag från Skatteverket och en kopia på 
registreringsbevis från Bolagsverket. Vi har uppdaterat uppgifterna i Förfrågningsunderlaget. 
 
 



 

13. Vi tolkar det som att Personuppgiftsbiträdesavtalet och ramavtalet ska skickas 
in först när vi blivit godkänna för anbudet, stämmer det eller vill ni ha in det 
redan nu?  
 
Svar: Det stämmer. Trygghetsstiftelsen kommer att skicka ut Ramavtal och 
Personuppgiftsbiträdesavtal till de leverantörer vars anbud har blivit 
godkända och som vi erbjuder ett ramavtal. 
 

14. Är det ett skallkrav att man ska ha kollektivavtal?  
 
Svar: Nej, men för leverantörer med flertalet anställda tecknar Trygghetsstiftelsen i första 
hand avtal med leverantörer som har kollektivavtal. 
 

15. Vilken uppsägningstid har vi leverantörer, att förbinda sig till 2023 är lång tid 
och saker och ting kan förändras. Jag läste bara i avtalet om när 
Trygghetsstiftelsen vill säga upp avtalet, men jag kanske missade informationen 
om vad som gäller när leverantören vill säga upp avtalet.  
 
Svar: Tack för din fråga! Vi har beslutat att lägga in en ny text om uppsägningstid för 
leverantörerna i förfrågningsunderlaget och i avtalet. Texten blir så 
här: Leverantören har rätt att säga upp Avtalet under löpande avtalsperiod med en 
uppsägningstid om en (1) månad. 
 

16. I förfrågningsunderlaget står att anbudsgivaren ska ha 3 referensuppdrag 
för anbudet. Tolkar jag detta rätt som att ett anbud som innehåller samtliga tre 
tjänster ska innehålla sammanlagt 3 referensuppdrag?  
 
Svar: Alla anbud ska innehålla tre referensuppdrag, oberoende av vilka eller hur 
många tjänster man vill lämna in anbud på. 
 

17. Var står det var möten och seminarier äger rum? Ska den upphandlade 
coachen/seminarieledaren tillhandahålla lokal? 
 
Svar: Det står ett stycke i Förfrågningsunderlaget om detta under rubriken Utrustning och 
lokaler.  
 

18. Kan ni var snälla och förtydliga vad ni menar med eftergymnasial utbildning?  
 
Svar: Med eftergymnasial utbildning menar vi all slags påbyggnadsutbildning efter gymnasiet, 
det kan tex vara utbildning på universitet, högskola, folkhögskola, YH-utbildning eller privat 
utbildning. 
 

19. Bilaga 5 Konsultprofilmallen: ” Jag har god kännedom om arbetsmarknaden 
inom följande…” : Vad menas med god kännedom?  
 
Svar: Vi har valt att inte definiera vad god kännedom om arbetsmarknad innebär. 
Du får beskriv så gott du kan för hur god din kännedom om arbetsmarknad är. 
 

20. När det gäller geografiska områden så skulle jag kunna hålla seminarium över 
hela landet eftersom det är enstaka tillfällen, men coachning blir mer begränsat 
då man ju träffas ofta/oftare. Hur/Var vill ni att jag skriver detta?  



 

 
Svar: Det vore bra om du anger i konsultprofilmallen vilka geografiska områden som passar 
för dig att ta coachningsuppdrag. Sen får du gärna skriva i Anbudsmallen att du är öppen för 
att ta seminarier över hela Sverige.  
 

21. Vill ni ha ett CV enskilt utöver i bilagan med konsultprofilmall? 
 
Svar: Nej 
 

22. Vi avser att ange TSN Trygghetsstiftelsen och framgången med 
Arbetsförmedlingsuppdraget som en av referenserna. Är det lämpligt/möjligt?  

 
Svar: Ja, absolut 
 

23. S.10 Anbudet ska innehålla punkt 12: beskrivning och kontaktuppgifter för 3 
referensuppdrag; är det 3 referensuppdrag per offererat område (Jobbcoaching, 
Starta eget rådgivning respektive seminarier) eller totalt?   
 
Svar: Alla anbud ska innehålla tre referensuppdrag, oberoende av vilka eller hur 
många tjänster man vill lämna in anbud på.  
 

24. Bilaga 5 Konsultprofilmallen: ” Jag har god kännedom om arbetsmarknaden inom 
följande…” : Vad menas med god kännedom?  
 
Svar: Vi har valt att inte definiera vad god kännedom om arbetsmarknad innebär. 
Du får beskriv så gott du kan för hur god din kännedom om arbetsmarknad är. 
 

25. När det gäller geografiska områden så skulle jag kunna hålla seminarium över hela landet 
eftersom det är enstaka tillfällen, men coachning blir mer begränsat då man ju träffas 
ofta/oftare. Hur/Var vill ni att jag skriver detta?  
 
Svar: Det vore bra om du anger i konsultprofilmallen vilka geografiska områden som passar 
för dig att ta coachningsuppdrag. Sen får du gärna skriva i Anbudsmallen att du är öppen för 
att ta seminarier över hela Sverige.  
 

26. Vill ni ha ett CV enskilt utöver i bilagan med konsultprofilmall 
 
Svar: Nej 
 

27. Om vi skulle skriva att vi tar uppdrag i hela landet vad gäller då med reseersättning? Får vi 
reseersättning om vi tar uppdrag utanför Göteborg?  
 
Svar: Läs om omkostnader i Bilaga 7 Priser - Omkostnader – Avbokning Trygghetsstiftelsen 
 

28. Ska det vara referenser utanför Trygghetsstiftelsen?  eller kan det vara inom 
Trygghetsstiftelsen?  
 
Svar: Det kan vara både och. 



 

29. Kapitlet Omkostnader i Förfrågningsunderlaget: ”Milersättning kan endast beviljas för resa 
utanför konsultens ordinarie geografiska arbetsområde och efter fem mil räknat från 
konsultens kontor”. Så om vi fyller i att vi kan ta uppdrag i områden som ligger i direkta 
närheten till ordinarie geografiska arbetsområde, betyder det då att milersättning betalas 
ut så fort våra tjänster avropas 5 mil från vårt kontor? Eller betyder det att milersättning 
betalas endast ut om tjänsterna avropas i områden som konsulten inte har uppgivit i 
anbuds- och konsultprofilmallen?   
 
Svar: Milersättning betalas endast ut om tjänsterna avropas utanför ordinarie 
arbetsområde. Ordinarie arbetsområde anges i anbuds- och konsultprofilmallen. 
 

30. I vilket fält uppger man i Anbudsmallen om man behöver påvisa på annat sätt företagets 
ekonomiska stabilitet (nystartat) än rating 40 Creditsafe?  
 
Svar: Under “kort beskrivning av företagets verksamhet och tjänster”. 
 

31. Är det tillåtet att fakturera från egenanställningsföretag , t ex Frilans Finans, i stället för 
eget bolag?  
 
Svar: Om du som egenställd kan lämna ett anbud med ett firmanamn, 
organisationsnummer och firmatecknare och i övrigt klarar alla krav enligt upphandlingen så 
ser vi inget hinder till varför det inte skulle fungera. Vi rekommenderar 
att du kontaktar ett egenanställningsföretag och undersöker om det fungerar.  
 

32. Vi är en koncern bestående av flera bolag. Vi avser att lämna anbudet från ett av våra 
bolag men med övriga koncernbolags konsulter som del av anbudet. Räknas dessa som 
konsulter eller underkonsulter?  
 
Svar: Det beror på om alla konsulter är anställda i samma organisation, dvs har samma 
organisationsnummer, eller inte. Fråga gärna era jurister.  Om de ligger under ett annat 
organisationsnummer så räknas de som underkonsulter.    
 

33. Angående "Personlighetsanalys" till konsultprofil så har vi verktyget IPU. Är det godkänt? 
 
Svar: Vi syftar inte på något specifikt verktyg för personlighetsanalys. Det finns många olika 
verktyg för personlighetsanalyser, som tex MBTI eller DISC. Certifiering i personlighetsanalys 
är inget krav utan man anger de eventuella certifieringar man har. 
 

34. Gällande seminarier: Vi har inte haft det uppdraget tidigare men är intresserade att lämna 
anbud. Fungerar det så att vi själva kommer med förslag om vad vi kan bidra med i 
seminarieform? Är work shops något som också ges inom seminarieverksamheten eller är 
det i föreläsningsform endast? 
 
Svar: Ni får gärna komma med förslag i anbudet om vad ni kan bidra med. De flesta av våra 
seminarier är interaktiva och gärna i form av workshop. 
 

35. Gällande konsulter: om vi lämnar anbud för fyra konsulter, kan två av dem 
godkännas eller? 



 

 
Svar: Ja 
 

36. Ska alla 3 referensuppdrag ha varit utförda i det ansökande företagets namn? Eller kan det 
ha utförts av ansvarig person för ansökande företag? 
 
Svar: Det viktiga är att de personer som har utfört referensuppdragen är de som kommer att 
utföra uppdragen i detta fall.   
 

37. Hur ser jag vilka av kraven som är SKA-krav och vilka som är meriterande? Är 
kollektivavtal tex. ett ska-krav?  
 
Svar:  Ska-kraven står i Förfrågningsunderlaget och i uppdragsbeskrivningarna. För 
leverantörer med flertalet anställda tecknar Trygghetsstiftelsen i första hand avtal med 
leverantörer som har kollektivavtal. 
 

38. Jag har behörighet att utföra personlighetstester. Det står i förfrågningsunderlaget att 
man ska uppge pris vid faktureringen. Men vill ni inte ha den prisuppgiften innan i 
anbudet? Och var ska den uppges i såfall? I konsultmallen där man uppger vilka 
personlighetstester man kan göra?  
 
Svar: Inga priser anges i anbudet. 
 

39. Undrar hur många leverantörer det finns idag? Kommer alla som uppfyller kraven få avtal 
eller har ni några särskilda uttagningskriterier?  
 
Svar: Vi har många leverantörer, små som stora. Vår ambition är att teckna avtal med så 
många leverantörer som täcker våra behov över hela landet.  
 
 

 
 

 


