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TI 2020-0070, Följeforskning MatLust Livsmedelsnod 2020-2022 
 

1. Bakgrund och omfattning 
Södertälje kommun har sedan 1 sept. 2015 drivit projekt MatLust, ett EU-projekt finansierat 
av Regionalfonden via Tillväxtverket. Projektet är indelat i tre delprojekt och under 2020-22 
pågår den sista delfasen kallad MatLust Livmedelsnod. Projektets syfte är att utveckla en 
Hållbar Livsmedelsnäring med fokus på miljö och hälsa, genom att stödja regionens 
befintliga små och medelstora företag (SME) inom livsmedelsbranschen, främst inom 
förädling, handel och måltidsverksamhet. Projekt MatLusts målgrupp är SME i Stockholms 
län, med fokus på de södra delarna, men upp till 10 % av deltagarna kan också komma från 
angränsande län, främst Sörmland. Projektet syftar också till att permanenta ett 
kunskapscentrum för hållbara livsmedel i Södertälje, kallat MatLust Livsmedelsnod. Denna 
fas av projektet har särskilt fokus på att permanenta livsmedelsnoden. 
 
Med MatLusts finansiering kommer kravet om följeforskning, så vi söker nu följeforskare 
som kan följa projektets verksamhet och resultat under 2020 och 2021 då 
projektaktiviteterna fortgår. Under 2022 beräknas det enbart finnas finansiering för avsluts- 
och redovisningsarbete. Följeforskaren ska löpande följa projektets arbete och leverera två 
rapporter – en under 2021 och en under 2022, som då blir en slutrapport.  
  

 

2. Krav på vara/tjänst 
Leverantören ska ha erfarenhet av liknande uppdrag och kunna redovisa minst två 
referensuppdrag från de senaste fem åren. Det företag som åtar sig uppdraget ska ha en 
namngiven person som jobbar med MatLusts följeforskning, och CV ska biläggas offerten. 
Om någon ytterligare konsult ska utföra deluppdrag måste detta överenskommas med 
MatLust i förväg. Följeforskaren ska löpande kunna delta på aktiviteter som MatLust 
anordnar, samt vara beredd att göra intervjuer och enkäter med vår målgrupp, våra 
samarbetspartners och andra intressenter. Erfarenhet av följeforskning i ERUF-projekt är en 
merit, likaså kännedom om Södertäljes mångåriga arbete med hållbar mat.  
I offerten ska en övergripnade beskrivning av hur följeforskaren ämnar lägga upp arbetet 
under hela 3-årsperioden ingå. Offererande part kan genom att maila nedanstående 
kontaktpersoner få MatLusts projektplan för 2020-2022 som underlag. 

 
3. Kontaktpersoner 

Kontaktperson i verksamheten  

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

Tfn:08-52307123 

Certifierad beställare  

Angelica Koponen 
E-post: 
angelica.koponen@sodertalje.se 

Tfn: 08-52314220 

 

4. Priser 
Då budget för följeforskningen är fastlagd i projektet, ska offererande företag i sin 
beskrivning av arbetsupplägg utgå ifrån vad de kan leverera för de belopp som finns 
tillgängliga. Det innebär 100.000 kronor/år för löpande arbete under 2020 och 2021, 
50.000 kronor vardera för leverans av de två rapporterna, samt 20.000 kronor för 
avslutsarbete. Dvs totalt 320.000 kronor för hela uppdraget. 
Resekostnader och traktamentsersättning utgår ej. Alla kostnader ska vara inkluderade i 
priset. 
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5. Leveransvillkor 
Huvuddelen av det löpande arbetet pågår under 2020 och 2021. Rapport 1 ska leveraras 
under första halvåret 2021 och slutrapport ska levereras under 2022. Exakt tidpunkt för 
slutrapport kommer Tillväxtverket att meddela.  

 
6. Betalningsvillkor 

Fakturering sker i efterskott med 30 dagars betalningsvillkor. Dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. För det löpande arbetet faktureras per kvartal och för rapporterna faktureras 
efter leverans och godkännande. 

 
7. Leverantörsuppgifter 

Ange organisationsnummer samt bankgiro/plusgironummer i offerten. 
Leverantören måste vara godkänd för F-skatt och ska ange detta i anbudet/offerten. 

 
 
8. Sista dag att lämna offert 

Datum  2020-03-29 

 
9. 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.   
 

10. Personuppgifter 
Genom att lämna anbud i denna upphandling godkänner anbudsgivaren att personuppgifter 
lagras i enlighet med personuppgiftslagen (GDPR) och vid var tid gällande lagstiftning samt att 
personuppgifter vid ett eventuellt avtal publiceras. 
 
 

11. Sänd offertsvaret till 

E-postadress 
helena.nordlund@sodertalje.se och 

angelica.koponen@sodertalje.se  
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