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TI 2017-0307 FoodTech expert, MatLust 
 
 

1. Bakgrund och omfattning 
Södertälje kommun har beviljats ett 5-årigt EU-projekt av Tillväxtverket, projekt MatLust, 
Södertälje Science Park. Projektet startdes 1 sept 2015 och projektets syfte är att utveckla 
en Hållbar Livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa, genom att stödja regionens 
befintliga små och medelstora företag (SME) inom livsmedelsbranschen, främst inom 
förädling, handel och måltidsverksamhet. Satsningen inriktar sig på utmaningarna kring 
hållbar miljö såväl som social hållbarhet, med målsättningen att främja tillväxten och skapa 
nya arbetstillfällen inom hållbarhetsinriktade livsmedelsföretag.  
Projekt MATLUSTs arbetsområde är Stockholms län, med fokus på de södra delarna, men 
upp till 10 % av deltagarna kan också komma från angränsande län, främst Sörmland.  
Inom området Horisontella kriterier finns behov av en särskild facilitator för att bidra till 
planering och genomförande av aktviteter. 
Vi söker nu en coach och facilitator för matchning av arbetssökande gentemot våra 
deltagande företag under projektgenomförandet längst till och med december 2020.  
 
Avtalstid 
Avtalstid: 1 år med möjlighet att förlängning i ett (1) + ett (1) + ett (1) . Förlängning av avtal 
sker på initivativ av Beställaren, där prisförhandling får ske. 

 
Ingen volym garanteras och vi kommer att anta en eller flera leverantörer där ingen 
rangordning kommer att ske. 
 
Villkor: 
Uppsägning av avtal kan göras av båda parter med 3 månaders avisering. 
Leverantören måste vara godkänd för F-skatt och ska ange detta i anbudet/offerten. 
 

 

2. Krav på vara/tjänst 
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Experten ska ha breda kunskaper om Foodtech och affärs- och innovationsutveckling inriktat 
på digitalt och livsmedel, med överblick över vad som händer inom FoodTech sektor 
nationellt och internationellt idag. Vidare ska experten ha breda nätverk bland de olika 
aktörer som utvecklar FoodTech i Sverige. 
De tjänster som experten ska kunna tillhandahålla är: 

 Utveckla, och medverka till Innovationsprogrem för företag som vill ta fram nya produkter 

 Rekrytera företag inom sina kontaktnät. 

 Ge individuell rådgivning till MatLusts ledning och projektteam 

 Genomföra särskilda utredningsuppdrag efter överenskommelse 

 Medverka på MatLusts event efter överenskommelse  
 

Leverantören ska  

 lämna CV på den person som åtar sig expertuppdraget,  

 beskriva vilken typ av rådgivning som kan tillhandahållas och 

 vilka relevanta nätverk experten har tillgång till.  
 
Då MatLust vill bygga upp kontinuitet i sitt utvecklingsarbete avser uppdraget en namngiven 
expert. Ett konsultbolag som åtar sig uppdraget kan inte byta ut den namngivna experten 
utan beställarens medgivandeLeverantören ska ha breda kunskaper om processledning och 
coachning inom offentliga och privata företag och även ha kunskaper och erfarenheter om 
livsmedelföretag. Leverantören ska ha ett brett relevant nätverk i företrädelsevis Stockholms 
regionen. 

 

 
3. Kontaktpersoner 

Beställare  

Namn: Eva Helén 
Destination Södertälje, 
Södertälje kommun 

E-post: eva.helen@sodertalje.se 
Tfn:08-5230 37 57 
 

Certifierad beställare  

Namn: Helena Nordlund 
E-post: 
Helena.nordlund@sodertalje.se 

Tfn:08-5230 71 23 

 

4. Priser 
Lämna timpris och maximalt antal timmar som erbjuds.   
 
Priser för efterfrågad vara/tjänst ska anges i kronor (SEK) exklusive moms i offerten. 
Samtliga kostnader ska ingå i offererat pris. 

 
5. Leveransvillkor 
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Omfattning 
Leverantören bör vara tillgänglig omgående. Rådgivningstimmar avropas vid behov, 
ingen minsta volym garanteras.  
Resekostnader 
Kostnader för resor med billigaste färdsätt ersätts mot uppvisande av biljett/kvitto. 
Övriga resekonstnader såsom t.ex. restidsersättning och traktamente accepteras ej.  

 
Avbeställning 
Avbeställning innan uppdrag påbörjas 
Beställaren ska kostnadsfritt kunna avbeställa konsult/uppdrag fram till och med dagen 
innan uppdraget skulle ha börjat. 
 
Avbeställning samma dag 
Beställaren ska vid avbeställning samma dag som uppdraget skulle ha påbörjats, dock 
innan det har påbörjats, högst betala ersättning för det arbete som Beställaren hade 
inplanerat för den aktuella konsulten inom de närmsta 24 timmarna, räknat från den 
tidpunkt uppdraget skulle ha påbörjats, inställelsedag, såvida Kundgarantin inte är 
tillämplig. 
 
Avbeställning under påbörjat uppdrag 
Beställaren ska kunna avbeställa ett pågående uppdrag på grund av skäl som härrör till 
den egna organisationen. Beställaren ska endast betala för den tid som inhyrd konsult 

faktiskt har arbetat såvida Kundgarantin inte är tillämplig. 
 

 
6. Betalningsvillkor 

Fakturering sker i efterskott med 30 dagars betalningsvillkor. Dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. 
Leverantören ombeds ange bankgiro/plusgironummer, samt organisationsnummer i 
offertsvaret. 

 
7. Sista dag att lämna offert 

Datum 2017-12-15 

 
8. Samarbete med Skatteverket 

Inför eventuell kontraktering skall Telge Inköp AB, via Skatteverket, kontrollera om leverantören/-
er och underleverantören/-er som inkommit med offert är registrerade för moms, godkänd för F-
skatt och om det finns skatteskulder hos skatteverket eller/och kronofogdemyndigheten. 
 

9. Sänd offertsvaret till 

E-postadress 
eva.helen@sodertalje.se  och 
helena.nordlund@sodertalje.se  
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