
Anbudsförfrågan FFL-8 
Dnr: zA21.0078 

 

1(2) 
 

 

 

 
 
 
 
 
Frågor och svar – Anbud, ledarskapsutvecklare FFL-8 

 

1. Ska kostnaderna för de externa gäster som enligt programmet bjuds in för att dela med 
sig av sina perspektiv och erfarenheter ingå i anbudspriserna? 

o Nej, den kostnaden ligger utanför anbudet och vilka personer som anlitas 
bestäms i samarbete mellan ordföranden för programmet (FFL-8), 
anbudsgivaren och SSF. 

2. Under rubriken kommunikation har ni angivit som krav att har utföraren ska kunna 
kommunicera i tal och skrift på svenska respektive engelska. Är det ett krav att utföraren ska 
kunna hålla i seminarierna på engelska? Eller räcker det att utföraren kan kommunicera i tal 
och skrift på båda språk? 

o Utföraren ska kunna hålla i seminarierna på engelska. Det är möjligt att en 
del kursdeltagare inte kan svenska och att kursen då får hållas på engelska. 

3. Ska man signera och skanna in anbudsformuläret som PDF och sen skicka till 
registrator@strategiska.se  

o Anbudsformuläret fylls i, undertecknas av behörig firmatecknare skannas och 
lämnas in elektroniskt till registrator@strategiska.se tillsammans med anbud 
och samtliga anbudet tillhörande dokument och bilagor. 

4. Vill SSF ha en sanningsförsäkran från anbudsgivaren? 

o Nej 

5. Ett avtal skall kraven är man skall ha erfarenhet att genomföra ledarskapsutveckling 
inom akademi. Accepteras Yrkeshögskola? 

o Skallkravet gäller ledarskapsutveckling vid universitet eller högskola. 

6. Hur ser SSF på vidareutveckling/innovation av programmet i förhalande till kursplanen i 
Bilaga 1? 

o Kursplanen (Bilaga 1) är utgångspunkten för ledarskapsutbildningen och 
anger de teman som ska ingå i programmet med förslag på delområden och 
genomförande. En naturlig del av ledarskapsprogrammet att det utvecklas 
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över tid och anpassas till externa förändringar, ny kunskap och efter gruppens 
behov. Biträdande ordförande (ledarskapsutvecklaren), Ordföranden och SSF 
ansvarig person kommer tillsammans att planera seminariernas upplägg men 
biträdande ordförande ansvarar för det pedagogiska innehållet. Upplägg för 
genomförandet av programmet som visar på ett mervärde för SSF som 
beställare, dvs som kan visa på hög kvalitet på seminarierna med potential 
att ytterligare bidra till deltagarnas utveckling i förhållande till de mål som 
SSF har angett i kursplanen ses som positiv.  


