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7. Administrativa föreskrifter

7.1 Allmän orientering

7.1.1 Avtal och avtalstid
Avtal avses tecknas med följande antal leverantörer per delområde:

1.Chefs-och ledarutveckling - upp till 5 leverantörer

2. Förändringsledarskap - upp till 3 leverantörer

3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken - upp till 3 leverantörer

4. Karriärrådgivning - 1 leverantör

5. Projektledarutbildning - 1 leverantör

6. Processledarutbildning - 2 leverantörer

 

Avtalet kommer att löpa under två (2) år med rätt för Region Skåne till förlängning i upp till två (2) år, 
med undantag för Karriärrådgivning där avtal kommer att löpa under 1 år med förlängning upp till 
maximalt fyra (4) år.

Beräknad avtalsstart 2023-01-01.

7.1.2 Upphandlingsobjekt och omfattning
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Upphandlingen avser konsulttjänster i Ledarutveckling för Region Skåne.
 
Upphandlingen består av delområden specificerade enligt nedan. Anbud kan läggas på ett eller flera 
delområden.
 
Upphandlingen är uppdelad i följande delområden: 
 
1.Chefs-och ledarutveckling 
          Chefshandledning 
          Chef- och ledarträning/ledarskapsutveckling 
          Ledningsgrupputveckling

2. Förändringsledarskap 
3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken 
4. Karriärrådgivning 
5. Projektledarutbildning 
6. Processledarutbildning  
 
Detta avtal kan maximalt komma att omfatta värde av och totalt antal deltagare enligt tabell nedan. 
(baseras på 4 år)

 
1.Chefs-och ledarutveckling 32 000 000 kr 3 000 personer

2. Förändringsledarskap 3 000 000 kr 600 personer

3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken* 2 500 000 kr 260 personer

4. Karriärrådgivning* 1 600 000 kr 80 personer

5. Projektledarutbildning* 8 000 000 kr 1 600 personer

6. Processledarutbildning* 4 000 000 kr 800 personer

* Delområden ej upphandlade tidigare, beräknad volym är endast en indikation.

 

Sannolikt värde baserad på historisk inköpsvolym beräknas till värde och antal deltagare per år enligt 
tabell nedan.

 
1.Chefs-och ledarutveckling 7 000 000 kr 750 personer

2. Förändringsledarskap 750 000 kr 100 personer

3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken* 500 000 kr 64 personer

4. Karriärrådgivning* 400 000 kr 20 personer

5. Projektledarutbildning* 800 000 kr 200 personer

6. Processledarutbildning* 800 000 kr 200 personer

* Delområden ej upphandlade tidigare, beräknad volym är endast en indikation.

Region Skåne garanterar inga volymer. Leverantören är skyldig att leverera Beställarens verkliga 

2022-O000206 Chefs- och ledarutveckling Utkast

Sida 2/16



behov. 

7.1.3 Avrop
Avrop på avtalet kommer ske genom fastställd rangordning alternativt genom förnyad 
konkurrensutsättning enligt tabell nedan.
 
 

Avropsförfarande Rangordning  
upp till  

150 000 kr

FKU vid 
avrop över 

150 000

FKU 
enbart

1.4.1 Chefshandledning (delområde 1) Ja Ja Nej

1.4.2 Chef- och ledarträning/ledarskapsutveckling 
(delområde 1)

Ja Ja Nej

1.4.3 Ledningsgrupputveckling (delområde 1) Nej Nej Ja

2. Förändringsledarskap Nej Nej Ja

3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken Nej Nej Ja

4. Karriärrådgivning 1 leverantör
5. Projektledarutbildning 1 leverantör

6. Processledarutbildning Ja Ja Nej

7.1.4 Tjänstespecifika krav
Tjänstespecifika krav för respektive delområde framgår av Kravspecifikationen.

7.1.5 Kommersiella krav
Anbudsgivaren ska acceptera avtalsmallen i sin helhet.
 
Anbudsgivaren ska intyga att denne uppfyller och accepterar samtliga krav som ställs i 
upphandlingen.
 
Eventuella ej efterfrågade kommersiella villkor i anbud kommer att vara utan verkan. Region Skåne 
förbinder sig inte att köpa det som inte efterfrågats men ändå offererats i anbudet. Icke efterfrågad 
information undanbes

a. Anbudsgivaren accepterar avtalsmallen i sin helhet.
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

b. Anbudsgivaren intygar att denne uppfyller och accepterar 
samtliga krav som ställs i upphandlingen.
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

7.1.6 Angående beslutade sanktioner mot Ryssland
Med anledning av, Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning 
(EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar 
situationen i Ukraina, uppmärksammas Anbudsgivare på att Region Skåne är bundna av och 
kommer att inskärpa sanktionerna. Region Skåne följer noga utvecklingen och kommer att tillämpa 
de sanktioner som vid var tid är gällande.
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Sanktionerna gäller för vissa fysiska och juridiska personer med kopplingar till Ryssland och innebär 
bland annat att det från och med 9 april 2022 är förbjudet att tilldela avtal i en offentlig upphandling 
samt från och med 11 oktober samma år erhålla fullgörande av kontrakt, från dessa utpekade 
aktörer. För detaljerad information gällande omfattningen av och föremålen för sanktionerna se 
information som ges ut av ansvariga svenska myndigheter.

7.1.7 Upphandlande myndighet
Upphandlande myndighet är Region Skåne, org nr 232100-0255, genom Koncernstab inköp och 
ekonomistyrning.

7.2 Upphandlingens genomförande

7.2.1 Upphandlingsförfarande
Denna upphandling följer Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
 
Information kring upphandlingsförfarande finns på http://www.upphandlingsmyndigheten.se/.   
 
Upphandlingen genomförs som ett Öppet förfarande.

7.2.2 Anbudstidens utgång
Sista anbudsdag är 2022-10-10 23:59.
 
Anbud som kommit in för sent får inte prövas av Region Skåne.

7.2.3 Anbudsprövning
Anbud ska uppfylla de krav, villkor och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten. Region 
Skåne kontrollerar att Anbudsgivare inte ska uteslutas och att den uppfyller ställda kvalificeringskrav. 
Utvärdering av anbud sker enligt avsnitt Utvärderingskriterier nedan.

Anbud som inte uppfyller samtliga ställda obligatoriska krav kommer inte att beaktas.

7.2.4 Utvärderingskriterier
Tilldelning ska ske till den Leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Vilket 
anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt ska utvärderas enligt nedanstående grunder:

Anbudspris•
Tilldelat betyg enligt Bedömningskriterier•

Anbudsgivarens beskrivning av Kvalitet i genomförande samtutbildningsinsats/case eller insats 
kommer ligga till grund för utvärdering, bedömning kommer ske utifrån Bedömningskriterier. 
Beställaren kommer att göra en sammanvägd bedömning av utvärderingskriterierna.

Anbudspriset kommer ligga till grund för utvärderingen och erhållet betyg enligt 
bedömningskriterierna kan komma att ge prisavdrag, vilket sedan ger jämförelsevärde för respektive 
anbudsgivare, för ytterligare info se Bilaga utvärderingsmall. 
 
Respektive delområde utvärderas enligt följande:

1. Chefs-och ledarutveckling

Utvärdering: Anbudspris, Kvalitet i genomförande samt Fiktivt case för verksamhetschefer

2. Förändringsledarskap 
Utvärdering: Anbudspris, Beskrivning av insats samt Kvalitet i genomförande 
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3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken 
Utvärdering: Anbudspris, Beskrivning av insats och Kvalitet i genomförande

4. Karriärrådgivning 
Utvärdering: Anbudspris, Beskrivning av insats och Kvalitet i genomförande 
 
5. Projektledarutbildning 
Utvärdering: Anbudspris, Beskrivning av utbildningsinsats och Kvalitet i genomförande 
 
6. Processledarutbildning 
Utvärdering: Anbudspris, Beskrivning av utbildningsinsats och Kvalitet i genomförande

 

De anbud som erhåller lägst jämförelsevärde bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga per 
delområde.

Alternativa anbud accepteras inte.

Om anbudsutvärderingen resulterar i exakt lika jämförelsevärde för två eller fler anbud kommer valet 
av Leverantör att ske genom lottning.

7.2.5 Upplysningar, frågor och tilldelningsbeslut
I upphandlingssystemet TendSign registrerar Anbudsgivaren en person som användare av systemet. 
Personen blir Anbudsgivarens kontaktperson för upphandlingen. All kommunikation från Region 
Skåne till Anbudsgivaren under upphandlingen, inklusive tilldelningsbeslut, sker till denne 
kontaktperson.   
                   
Frågor under anbudstiden ska ställas via frågor- och svarsfunktionen i TendSign. Region Skåne 
besvarar frågor via samma funktion och endast svar lämnade via TendSign är bindande.                 
                   
Eventuella oklarheter eller otydligheter i upphandlingsdokumentet meddelas Region Skåne snarast 
möjligt via TendSigns frågor- och svarsfunktion. Det åligger Anbudsgivaren att kontrollera om nya 
uppgifter gällande upphandlingen har tillkommit innan anbudstiden går ut.
 
För snabbare svar skicka in frågorna separat då TendSign ej kan hantera delsvar.
 
Frågor ska ställas senast Sista dag för att ställa frågor.

7.2.6 Anbudets giltighet
Lämnat anbud är juridiskt bindande och Anbudsgivaren har ej möjlighet att dra tillbaka sitt anbud 
efter det att sista anbudsdag har passerat. 
 
Anbud ska vara bindande t o m 2023-04-09.
 
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudens giltighetstid fram till dess 
att Avtal kan tecknas, dock längst 6 månader efter ovan angivet datum.

Anbudsgivaren accepterar krav avseende anbudets giltighet.
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

7.2.7 Preliminär tidsplan för utvärdering av anbud
Anbudsutvärdering påbörjas: 11 oktober
Beräknad dag för tilldelningsbeslut: 3 november
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Anbudsgivaren ska beakta tidsplanen och vara tillgänglig för eventuella förtydliganden under denna 
tid.

7.2.8 Avbrytande av upphandling
Upphandlingen kan komma att avbrytas om det finns sakligt godtagbara skäl för detta.

7.2.9 Tilldelningsbeslut och tecknande av Avtal
Tilldelningsbeslut innebär inte att Avtal är ingånget. Avtal är ingånget först när det är undertecknat av 
båda parter.

7.2.10 Offentlighet och sekretess
Upphandlingen följer reglerna i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Absolut sekretess gäller 
tills att tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Som 
huvudregel är alla handlingar offentliga efter att tilldelningsbeslut offentliggjorts.

Region Skåne omfattas av offentlighetsprincipen. Varje gång en allmän handling begärs utlämnad 
görs en självständig sekretessprövning om de begärda handlingarna kan lämnas ut.

Om en Anbudsgivare anser att vissa uppgifter i dennes anbud omfattas av sekretess även efter att 
upphandlingen har avslutats, är det önskvärt att Anbudsgivaren lämnar önskemål om sekretess i 
Anbudet. Vänligen ange i så fall motivering till detta med tydlig beskrivning av den skada som ni kan 
komma att åsamkas genom ett utlämnande. Tydlig information ska lämnas gällande var i anbudet de 
uppgifter som ni önskar belägga med sekretess återfinns. Endast i undantagsfall kan hela bilagor 
eller beskrivningar sekretessbeläggas, varför det är av stor vikt att specificera de specifika 
delar/skrivningar/stycken som kan medföra skada vid utlämnande.

Ett beslut att sekretessbelägga uppgifter i ett anbud kräver stöd i lag och kan överklagas och 
slutligen prövas av domstol. En begäran om sekretess medför inte att uppgifter automatiskt 
sekretessbeläggs, men det tas i beaktande när Region Skåne fattar beslut om utlämnande.

Har Anbudsgivaren önskemål om sekretess i Anbudet?
Fritext

Administrativa ...

7.2.11 Elektronisk signering av Avtal
Region Skåne arbetar aktivt för att minska pappersanvändning och för ökad elektronisk signering av 
Avtal. Region Skåne avser därför signera detta Avtal elektroniskt (e-signering) i TendSign. För mer 
information, se CSign www.csign.se, klicka på ”Onlinekonto” eller gå direkt till 
https://www.csign.se/onlinekonto.

För att kunna utföra e-signering i TendSign ska Leverantören ha konto för ChamberSigns 
signeringstjänst CSign som är integrerad i TendSign. Konto hos och signering av Region Skånes 
Avtal via TendSign/CSign är kostnadsfritt för Leverantören. Kontot skapas hos ChamberSign Sverige 
AB med e-legitimation.        
 
I det fall Leverantören är ett utländskt företag och saknar svensk e-legitimation eller om person som 
lämnar anbud för Leverantörens räkning saknar firmateckningsrätt, behöver Leverantören ha 
framförhållning:        

Införskaffa en svensk e-legitimation.1. 
Du som har en svensk e-legitimation men saknar firmateckningsrätt, få en fullmakt utställd 
från ditt företags firmatecknare och faxa in den till ChamberSign.

2. 

7.3 Anbudsutformning
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7.3.1 Anbudets form och innehåll
Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com.                         
                        
Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare för Anbudsgivaren i bilaga Undertecknande av 
anbud. Om behörigheten inte framgår av uppgifter registrerade hos Bolagsverket bör fullmakt 
bifogas som styrker denna. Behörighet ska kunna styrkas på begäran. Uppgifter om 
kontaktpersoner lämnas i bilaga Kontaktuppgifter, vilken lämnas in olåst.                                  
                                                                     
Samtliga krav i upphandlingsdokumentet besvaras och redogörs för direkt i det elektroniska 
upphandlingsdokumentet. De bilagor i upphandlingsdokumentet som ska besvaras, besvaras i 
elektronisk form och bifogas anbudet i samma format som de har i upphandlingsdokumentet. I det 
fall bilaga inlämnas i annan form än den som efterfrågats ska Anbudsgivaren på 
begäran tillhandahålla Region Skåne bilagan i rätt format inom tre (3) dagar.
 
Eventuella bifogade bilagor rekommenderas att lämnas in olåsta, alternativt ska lösenord lämnas in 
på begäran inom tre (3) dagar.
                        
OBS - Bilaga Undertecknande av anbud och eventuell Bilaga Uppgifter gällande underleverantör 
scannas in efter underskrift och laddas upp som pdf.
 
Anbudet ska vara skrivet på svenska. Enstaka ord, fraser samt vedertagna 
begrepp/fackuttryck accepteras på annat språk. Bifogade bilagor får utöver svenska även inlämnas 
danska, norska eller engelska. I det fall bilaga inlämnas på annat språk än svenska och behov av 
översättning uppstår har Region Skåne rätt att kräva att Anbudsgivaren på egen bekostnad inom tio 
(10) dagar översätter bilaga till svenska.
 
Det är av största vikt att Anbudsgivaren noga läser igenom samtliga delar som ingår i 
upphandlingsdokumentet inklusive bilagor för att inga ställda krav ska förbises.
 
Tekniska frågor om systemet ställs till Mercell TendSign support per e-post: 
tendsignsupport@mercell.com. Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på 
www.tendsign.com/support. TendSign support har öppet vardagar 07.00-17.00.

a. Anbudsgivaren intygar att den person som registrerat anbudet 
har formell behörighet och handlar inom sin befogenhet.             
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

b. Anbudsgivaren har tagit del av informationen att krav kan finnas i 
upphandlingsdokumentets samtliga delar.
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

c. Bifoga undertecknat dokument "Undertecknande av anbud" i 
pdf.            
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

Administrativa ...

d. Bifoga ifyllt dokument "Kontaktuppgifter".                
Bifogad fil

 Leverantörskommentar tillåten

Administrativa ...
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e. Är bilaga Undertecknande av anbud undertecknad av behörig 
företrädare för Anbudsgivaren?                
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

7.3.2 Ersättning för upprättande av anbud
Kostnader och/eller förluster, som kan uppkomma för Anbudsgivaren med anledning av och i 
samband med upprättande och inlämnande av anbud eller andra aktiviteter i anslutning härtill ersätts 
inte.

7.4 Krav på Anbudsgivaren

7.4.1 Anbudsgivarens egenförsäkran (ESPD)
Region Skåne använder ESPD som preliminär egenförsäkran. Egenförsäkran innebär att 
Anbudsgivare intygar:

att de inte ska uteslutas ur upphandlingen (Del III i Anbudsgivarens egenförsäkran (ESPD)),•
att de uppfyller kvalificeringskraven (Del IV i Anbudsgivarens egenförsäkran (ESPD)), samt•
att de utan dröjsmål kan ge in efterfrågade bevis för detta.•

Dokumentation som styrker kraven specificerade i dokumentet Anbudsgivarens egenförsäkran 
(ESPD), behöver därför inte bifogas redan i anbudet.

Anbudsgivaren ska fylla i dokumentet Anbudsgivarens egenförsäkran (ESPD) direkt i TendSign. Om 
Anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet, ska egenförsäkran fyllas i även för det eller de 
företag vars kapacitet åberopas.

Beträffande Del IV Kvalificeringskrav ska Anbudsgivaren intyga att samtliga krav på Anbudsgivaren 
enligt Administrativa föreskrifter uppfylls. Detta inbegriper krav på juridisk ställning, ekonomisk 
ställning, teknisk förmåga och kapacitet samt miljö- och kvalitetsarbete.

a. Anbudsgivaren bekräftar att de fyllt i dokumentet Anbudsgivarens 
egenförsäkran (ESPD) i TendSign.
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

b. Har Anbudsgivaren svarat "Ja" på frågan i dokument 
Anbudsgivarens egenförsäkran (ESPD), om att denne uppfyller 
samtliga krav på Administrativa föreskrifter, inbegripet krav på 
juridisk ställning, ekonomisk ställning, teknisk förmåga och 
kapacitet samt miljö- och kvalitetsarbete?
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

7.4.2 Obligatoriska uteslutningsgrunder
En Anbudsgivare ska enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling uteslutas från att delta i 
upphandlingen om omständighet som beskrivs i 13 kap. 1-2 §§ LOU föreligger hos Anbudsgivaren 
eller verksam person hos Anbudsgivaren.

I dokumentet Anbudsgivarens egenförsäkran (ESPD), Del III A-B, försäkrar Anbudsgivaren att inte 
något av förhållande i ovanstående paragrafer föreligger.
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a. Har Anbudsgivaren i dokumentet Anbudsgivarens 
egenförsäkran (ESPD) försäkrat att samtliga 
uteslutningsgrunder inte föreligger hos Anbudsgivaren eller 
verksam person hos Anbudsgivaren?
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

b. Föreligger obligatorisk uteslutningsgrund?
Ja/Nej. Nej krävs

Administrativa ...

7.4.3 Styrkande av att uteslutningsgrunder inte föreligger
Anbudsgivare ska på begäran styrka att ingen av ovanstående uteslutningsgrunder föreligger genom 
att inkomma med lämplig bevisning. Region Skåne förbehåller sig rätten att avgöra vad som utgör 
tillräckliga bevis. Typ av dokumentation specificeras vid anmodan av Region Skåne.

Utländska Anbudsgivare ska bifoga motsvarande intyg eller bevisning från behörig myndighet i det 
land där Anbudsgivaren har sitt säte.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående och bekräftar att intyg kan 
lämnas utan dröjsmål vid anmodan från Region Skåne.
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

7.4.4 Övriga uteslutningsgrunder
En Anbudsgivare kan enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling uteslutas från att delta i 
upphandlingen om omständighet som beskrivs i 13 kap. 3 § LOU föreligger hos Anbudsgivaren eller 
verksam person hos Anbudsgivaren.

I dokumentet Anbudsgivarens egenförsäkran (ESPD), Del III C, försäkrar Anbudsgivaren att inte 
något av förhållande i ovanstående paragrafer föreligger.

a. Har Anbudsgivaren i dokumentet Anbudsgivarens 
egenförsäkran (ESPD) försäkrat att samtliga 
uteslutningsgrunder inte föreligger hos Anbudsgivaren eller 
verksam person hos Anbudsgivaren?
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

b. Ska anbudet förkastas på grund av övrig 
uteslutningsgrund?                
Ja/Nej. Nej krävs

Administrativa ...

7.4.5 Anbudsgivarens juridiska ställning
Anbudsgivaren ska vara registrerad hos Bolagsverket, i näringslivsregistret samt vara godkänd för F-
skatt. Undantag från kravet på registrering i näringslivsregistret medges för enskild 
näringsidkare. Anbudsgivaren ska ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende betalningar för 
sociala avgifter och skatter. Region Skåne kommer att kontrollera uppgifterna.
 
Utländska Anbudsgivare som inte kan uppfylla kraven i första stycket ska på anmodan skyndsamt 
inkomma med intyg från behörig myndighet i det land där Anbudsgivaren har sitt säte. Intygen ska 
stärka att Anbudsgivaren där har betalt föreskrivna skatter och avgifter och att Anbudsgivaren är 
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registrerad i den officiella förteckningen över näringsidkare i det land där Leverantören är verksam. 
Dokumentationen får i sådana fall inte vara äldre än fyra (4) månader vid anbudstidens utgång.

Uppfyller Anbudsgivaren kraven på juridisk ställning?
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

7.4.6 Anbudsgivarens ekonomiska ställning
Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer ska ha en god och stabil ekonomisk ställning som 
svarar mot uppdragets omfattning och innehåll.

Region Skåne kontrollerar Anbudsgivarens ekonomiska ställning hos Creditsafe. Region Skåne 
förbehåller sig rätten att begära in kompletterande information för att kunna bedöma Anbudsgivarens 
ekonomiska ställning. Region Skåne ska ha möjlighet att kontrollera Anbudsgivarens uppgifter. 
Kontrollen kan innebära att den aktuella Anbudsgivarens revisorer och/eller bank kontaktas och att 
en kassaflödesanalys genomförs.  

Kraven på ekonomisk ställning uppfylls genom att Anbudsgivaren har en kreditvärdighet på minst 40 
enligt en kreditupplysning hos Creditsafe eller motsvarande rating hos likvärdigt kreditupplysnings-
institut, en soliditet om minst 15 % och kassalikviditet om minst 1,0 (100 %). Region Skåne kommer 
att ta särskild hänsyn till att nyckeltalen soliditet och kassalikviditet är stabila över tid. I de fall då 
Anbudsgivarens kreditvärdighet understiger 40 (hos Creditsafe), soliditet understiger 15 % och/eller 
kassalikviditet understiger 1,0 (100 %) kommer en bedömning av företagets samlade kreditvärdighet 
att göras.

Anbud kan lämnas av företag eller andra juridiska personer under bildande. Av anbudet ska framgå 
nuläge, förutsättningar och tidplan för att företaget ska kunna etableras. En ekonomisk plan för 
företagets verksamhet ska bifogas anbudet. Planen ska vara intygad av företagets revisor och/eller 
bank. I övrigt ställs samma krav som för övriga Anbudsgivare.

Har Anbudsgivaren sämre kreditvärdighet än den ovan nämnda finns möjlighet för Anbudsgivaren att 
på annat sätt styrka sin ekonomiska ställning, vilket kan ske genom exempelvis garanti från 
moderbolag och/eller bank (bankgaranti), utdrag från bank och/eller utlåtande från revisor. Region 
Skåne gör då en bedömning av Anbudsgivarens kreditvärdighet utifrån uppställda krav och 
inlämnade uppgifter.

I de fall då en Anbudsgivares ekonomiska ställning garanteras av moderbolag/annat företag, bifogas 
intyg om detta med anbudet. Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare för moderbolaget. 
Ställda krav på ekonomisk ställning ska i detta fall på motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av 
moderbolaget.

I intyget ska uttryckligen anges att moderbolaget/det andra företaget ”såsom för egen skuld” 
garanterar uppfyllandet av samtliga de åtaganden som följer av det upphandlade Avtalet.

Uppfyller Anbudsgivaren kraven på ekonomisk ställning?
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

7.4.7 Åberopande av annans kapacitet
För företag under bildande gäller att kapacitet och förmåga finns hos person i ledande ställning inom 
företaget eller genom annan resurs. Anbudsgivaren kan åberopa annat företags ekonomiska, 
tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Som bevis ska till anbudet bifogas en kopia på 
avtal/överenskommelse eller liknande som visar att Anbudsgivaren förfogar över personen/resursen.

För mindre företag som önskar lämna gemensamt anbud finns möjlighet att åberopa annat 
företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet och på så sätt lämna ett gemensamt 
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anbud. Se LOU 14 kap. 6 §. Som bevis ska till anbudet bifogas en kopia på avtal/överenskommelse 
eller liknande som visat att Anbudsgivaren förfogar över personen/resursen.
 
I det fall kapacitet från annan juridisk person/enskild firma åberopas i anbudet ska bilaga Uppgifter 
gällande underleverantör fyllas i för varje juridisk person respektive enskild firma och bifogas 
anbudet.

a. Åberopar Anbudsgivaren annans kapacitet?
Ja/Nej

Administrativa ...

b. om ja, vilken kapacitet åberopas och från vilket företag?
Fritext

Administrativa ...

7.4.8 Anbudsgivarens miljöarbete
Det är önskvärt att Region Skånes Leverantörer verkar för att målen i Region Skånes miljöprogram 
kan uppnås, se rubrik Region Skånes miljöarbete.

Anbudsgivaren ska senast ett år efter Avtalets ingång ha ett strukturerat och dokumenterat 
miljöarbete som är öppet för granskning av Beställaren. Miljöarbetet ska vara aktivt under hela 
avtalsperioden. Detta innebär att det minst ska finnas en miljöpolicy, mätbara och tidsatta mål inom 
miljöarbetet samt en handlingsplan med ansvarsfördelning. Miljöarbetet ska följas upp minst en gång 
per år. Dokumentation som styrker detta arbete kan komma att begäras in under avtalstiden.

7.4.9 Anbudsgivarens tekniska förmåga och kapacitet
Nedanstående krav gäller oavsett vilken/vilka delområden Anbudsgivaren offererar.

Anbudsgivaren ska ha tillräcklig förmåga, yrkesmässig kapacitet och erfarenhet att utföra 
uppdraget enligt Region Skånes krav i denna upphandling.

•

Anbudsgivaren ska ha tillräcklig förmåga, kapacitet och erfarenhet att utföra förväntad 
efterfrågan från Region Skånes organisation.

•

Referensuppdrag och referenskund: 
Anbudsgivaren ska ange två olika referenskunder och inkomma med beskrivning enligt instruktioner 
nedanför. Referenskunderna ska avse det delområde  anbudsgivaren avser att lämna anbud på och 
två referenskunder ska lämnas per delområde.

Observera att det inte får vara samma referenskund för mer än ett uppdrag som redovisas per 
delområde.

Anbudsgivaren ska ange företag, namn, titel, telefonnummer, och e-post till referenskunden samt 
aktuell tid för samarbete. Anbudsgivaren ansvarar för att referenskunden är vidtalad och går att nå 
på angiven epost/telefonnummer.

Referenskunden ska ha kunskap om hur uppdraget genomförts i sin verksamhet och kunna bekräfta 
att uppdraget genomförts så som det angetts i beskrivningen. Kontroll av referenser kan komma att 
ske.

Referensuppdragen ska ha genomförts inom de senaste två (2) åren, räknat bakåt från sista 
anbudsdag.

Region Skåne accepteras som referenskund.
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a. 1. Chefs och ledarutveckling - Chefshandledning & Chef- och 
ledarträning/ledarskapsutveckling

Anbudsgivaren ska redogöra för hur metoder och verktyg används 
genom att beskriva två avslutade längre uppdrag avseende chefs- 
och ledarutbildning varav minst ett ska avse uppdrag i offentlig 
verksamhet. Anbudsgivaren ska också beskriva hur man arbetar 
med chefshandledning både enskilt och i grupp.

Kontaktupplysningar till referenskunder enlig ovan ska också 
anges.

Redogör i bifogad bilaga. Lämplig omfattning på redogörelsen är 
motsvarande en (1) A4-sida per uppdrag.
Bifogad fil

Administrativa ...

b. 1. Chefs och ledarutveckling - Ledningsgrupputveckling

Anbudsgivaren ska redogöra för vilka metoder och verktyg de 
använder vid uppdrag samt redogöra för hur dessa används genom 
att beskriva två (2) uppdrag avseende ledningsgruppsutveckling. Av 
redogörelsen ska framgå resultat och effekt som uppnåtts. Om 
Leverantören utfört uppdrag som innebär ledningsgruppsutveckling 
på koncernledande nivå bör detta framgå av redogörelserna.

Kontaktupplysningar till referenskunder enlig ovan ska också 
anges.

Redogör i bifogad bilaga. Lämplig omfattning på redogörelsen är 
motsvarande en (1) A4-sida.
Bifogad fil

Administrativa ...

c. 2. Förändringsledarskap

Anbudsgivaren ska redogöra för hur metoder och verktyg används 
genom att beskriva två avslutade uppdrag avseende 
förändringsledarskap varav minst ett ska avse uppdrag i offentlig 
verksamhet. Anbudsgivaren ska också beskriva hur man arbetar 
med förändringsledning.

Kontaktupplysningar till referenskunder enlig ovan ska också 
anges.

Redogör i bifogad bilaga. Lämplig omfattning på redogörelsen är 
motsvarande en (1) A4-sida.
Bifogad fil

Administrativa ...
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d. 3. Tillitsbaserat ledarskap i praktiken

Anbudsgivaren ska redogöra för hur metoder och verktyg används 
genom att beskriva två avslutade uppdrag avseende Tillitsbaserat 
ledarskap i praktiken varav minst ett ska avse uppdrag i offentlig 
verksamhet. Anbudsgivaren ska också beskriva hur man arbetar 
med tillitsbaserat ledarskap i praktiken från ord till handling.

Kontaktupplysningar till referenskunder enlig ovan ska också 
anges.

Redogör i bifogad bilaga. Lämplig omfattning på redogörelsen är 
motsvarande en (1) A4-sida.
Bifogad fil

Administrativa ...

e. 4. Karriärstöd

Anbudsgivaren ska redogöra för hur metoder och verktyg används 
genom att beskriva två avslutade uppdrag avseende 
processledarutbildning varav minst ett ska avse uppdrag i offentlig 
verksamhet.

Kontaktupplysningar till referenskunder enlig ovan ska också 
anges.

Redogör i bifogad bilaga. Lämplig omfattning på redogörelsen är 
motsvarande en (1) A4-sida.
Bifogad fil

Administrativa ...

f. 5. Projektledarutbildning

Anbudsgivaren ska redogöra för hur metoder och verktyg används 
genom att beskriva två avslutade uppdrag avseende 
projektledarutbildning varav minst ett ska avse uppdrag i offentlig 
verksamhet.

Kontaktupplysningar till referenskunder enlig ovan ska också 
anges.

Redogör i bifogad bilaga. Lämplig omfattning på redogörelsen är 
motsvarande en (1) A4-sida.
Bifogad fil

Administrativa ...
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g. 6. Utbildning processledning

Anbudsgivaren ska redogöra för hur metoder och verktyg används 
genom att beskriva två avslutade uppdrag avseende 
processledarutbildning varav minst ett ska avse uppdrag i offentlig 
verksamhet.

Kontaktupplysningar till referenskunder enlig ovan ska också 
anges.

Redogör i bifogad bilaga. Lämplig omfattning på redogörelsen är 
motsvarande en (1) A4-sida.
Bifogad fil

Administrativa ...

h. Har Anbudsgivaren teknisk förmåga och kapacitet att utföra 
uppdraget?
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

7.4.10 Anbudsgivarens arbete för tillgänglighet

7.4.10.1 Anbudsgivarens jämställdhetsarbete
Enligt Diskrimineringslag (2008:567) 3 kap. ska anbudsgivaren inom ramen för sin verksamhet 
bedriva ett processinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet 
oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet ska bedrivas fortlöpande.

Anbudsgivaren ska lämna en beskrivning av det arbete som bedrivs i enlighet med gällande lagkrav, 
för att främja lika rättigheter.

Anbudsgivarens beskrivning av sitt arbete för lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet och jämställdhet på den aktuella 
arbetsplatsen.
Fritext

Administrativa ...

7.4.11 Etiska och sociala krav
Sveriges Regioner vill säkerställa att de varor och tjänster som köps in är producerade under 
hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Sedan 2010 samarbetar alla Regioner i Sverige med detta 
och en gemensam uppförandekod har tagits fram.
 
Antagen Leverantör åtar sig i och med avtalstecknandet att följa villkoren avseende etiskt och socialt 
ansvar i Avtalet samt i bilaga Uppförandekod för Leverantörer.

Anbudsgivaren accepterar Uppförandekod för Leverantörer som en 
del av Avtalet.
Ja/Nej. Ja krävs

Administrativa ...

7.4.12 Anbudsgivarens kvalitetsarbete
Anbudsgivaren ska arbeta aktivt med att säkra att leverans av varor och/eller tjänster enligt avtal till 
Region Skåne håller hög kvalitet. Då störningar i leverans uppstår eller negativa synpunkter framförs 
ska detta åtgärdas med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. Det ska märkas i 
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leveranser och kontakter med Leverantören att Region Skåne är en högt prioriterad kund. Det är av 
stor vikt för Region Skåne att Beställarna känner sig professionellt behandlade av samtliga personer 
som företräder Leverantören.

Anbudsgivaren ska på anmodan skyndsamt inkomma med beskrivning hur denne inom Avtalet 
kommer att arbeta med aktiv kvalitetssäkring av leverans till Region Skåne, hur eventuella klagomål 
från Beställaren kommer att hanteras samt hur eventuella synpunkter från Beställaren gällande 
bemötande från Leverantören eller underleverantör/underkonsult kommer att hanteras. En trovärdig 
och detaljerad beskrivning som uppfyller ställda krav ska lämnas.

7.5 Kontaktperson underleverantör
I det fall underleverantör avses användas för uppdraget, ska bilaga Uppgifter gällande 
underleverantör fyllas i för varje juridisk person respektive enskild firma och bifogas anbudet.

7.6 Om Region Skåne
Nedan finner ni information om Region Skåne, våra mål, värderingar och visioner.

7.6.1 Region Skånes uppdrag
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Inom området för hälso- 
och sjukvård ingår sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel samt psykiatri. Inom 
regional utveckling ingår kollektivtrafik, kultur, näringsliv och miljö. Mer information om Region 
Skånes verksamheter finns på vår webbplats.

7.6.2 Region Skånes kvalitetsarbete
Region Skånes verksamhetsfilosofi är att systematiskt och ständigt förbättra verksamheten utifrån 
medborgarnas/patienternas behov. Region Skånes strategi för förbättringsarbete utgår från Region 
Skånes värdegrund:  

Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till 
samarbete och nya idéer. 

•

Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göra 
skillnad. 

•

Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och den 
omgivning vi lever i. 

•

7.6.3 Region Skånes miljöarbete
Region Skåne bedriver ett offensivt miljöarbete med utgångspunkt i miljöpolicy och miljöprogram för 
Region Skåne. I miljöprogrammet finns tre fokusområden:

Fokusområde 1 - resurseffektiv och cirkulär ekonomi 
Region Skåne ska ha en resurseffektiv och cirkulär ekonomi där inflödet av varor har minskat 
betydligt i förhållande till verksamhetens produktion, där återanvändning och återvinning sker av 
inköpta resurser i ett cirkulärt flöde, där flergångsmaterial väljs där så är kvalitetsmässigt, 
patientsäkert och totalekonomiskt möjligt och där mängden avfall som inte återanvänds eller 
återvinns minimeras. Energieffektivisering och energihushållning ska ske i alla verksamheter, både 
för verksamhetsenergi och för fastighetsenergi samt för egna transporter inkluderat allmän 
kollektivtrafik. 
 
Fokusområde 2 - låg klimatpåverkan 
Region Skåne ska ha ett lågt utsläpp av klimatpåverkande gaser inom ramen av den utsläppsnivå 
som tillåts för att nå upp till 1.5-gradersmålet i Parisavtalet med målsättning att till senast 2045 inte 
ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser. Region Skåne ska fortsätta vara fossilbränslefritt 
inom egen verksamhet men också driva omställningen i leverantörsleden genom att ställa krav på 
fossilbränslefria transporter vid upphandling, inköp och bidragsgivning. 
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Fokusområde 3 – Frisk och hälsosam miljö 
Särskilt farliga ämnen ska fasas ut inom Region Skånes verksamheter och ska inte ingå i produkter, 
livsmedel, varor och byggnader om det inte är absolut nödvändigt. Användandet av särskilt farliga 
ämnen ska så långt möjligt inte förekomma någonstans i hela leverantörskedjan från råvaror och 
insatsvaror till avfall. Varor och material ska vara designade för resurseffektiva kretslopp och inte 
innehålla några särskilt farliga ämnen om det inte är absolut nödvändigt. Kraven ska vara likvärdiga 
för nyproducerade och återvunna material. Region Skåne ska så långt möjligt minimera utsläpp av 
miljöfarliga läkemedelsrester.

För mer information om Region Skånes miljöarbete, se vidare på Miljöarbete inom Region Skåne - 
Region Skåne (skane.se)

7.6.4 Region Skånes funktionsrättsarbete
Region Skåne arbetar aktivt med att de internationella och nationella funktionshinderspolitiska målen 
ska beaktas och uppnås i verksamheterna och i samhället. Alla verksamheter inom Region Skåne, 
likväl som verksamheter som regionen finansierar genom bidrag eller köper tjänster och varor av, 
ska sträva efter att leva upp till programmets målsättningar och intentioner. Arbetet bedrivs i enlighet 
med Region Skånes funktionsrättsprogram, se vidare på Region Skåne styrande dokument.
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