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TI 2020-0089 Expert på EU:s Östersjöstrategi 
 

1. Bakgrund och omfattning 
EU:s Östersjöstrategi EUSBSR berör Söderälje och hela Stockholmsregionen då all 
verksamhet som bedrivs i området påverkar Östersjön, negativt eller positivt. I t.ex. 
praktiska aktviteter, strategier, hållbarhetsarbete och nätverkande inom vår region bör 
Östersjöstrategin tas med i beräkningen.  
 
Södertälje kommun bedriver Projekt MatLust vars syfte är att verka för en hållbar och 
växande livsmedelssektor i Stockholmsregionen, och söker nu en transnationell 
komponent för att koppla arbetet med hållbar livsmedelsproduktion till Östersjöstrategin 
och stärka de internationella nätverken i Östersjöregionen. Sedan tidigare har också 
kommunen en s.k. Projekt Initiation beviljad från Svenska Institutet för att sprida och skapa 
ett s.k. flaggskeppsprojekt av vårt kostkoncpet Diet for a Green Planet. Vi behöver nu en 
expert på EU:s Östersjöstrategi som kan assistera i dessa projekt och andra tillkommande 
projekt och arbeten inom kommunen där kunskaper om EU:s Östersjöstrategi är relevanta. 
Uppdraget är i första hand på två år med möjlighet till ett års förlängning, d.v.s. 2+1 år. 
 

 

2. Krav på vara/tjänst 
Experten ska kunna bidra med kunskaper om vad EU:s Östersjöstrategi innehåller och hur 
arbetet för att förverkliga den bedrivs. Experten ska kunna vara behjälplig med kontakter, 
nätverksskapande och partnersök som är relevanta, samt medverka vid resor till 
Östersjöländerna eller vid konferenser och besök från dessa länder. Experten ska kunna 
bidra med kunskaper som är nödvändiga för att söka nya projekt som har kopplingar till 
Östersjöstrategin, och även i kommunens ordinarie arbete där Östersjöperspektiv är 
relevanta. 
 
Experten ska ha goda kunskaper om EUSBSR och ha erfarenheter av att tidigare ha jobbat 
i Östersjöprojekt med koppling til jordbruk och livsmedel. Experten ska också ha erfarenhet 
av länderna i Östersjöregionen, samt erfarenhet av projektansökningar med koppling till 
Östersjöstrategin. 
 

 
3. Kontaktpersoner 

Kontaktperson i verksamheten  

Sara Jervfors  
E-post:  
sara.jervfors@sodertalje.se 

Tfn:08-52306466 

Certifierad beställare  

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

Tfn: 08-52307123 

 

4. Priser 
Priser för efterfrågad tjänst ska anges i offerten i form av två differentierade timpris för 
längre respektive kortare uppdrag. Timpris ska anges i kronor (SEK) exklusive moms.  
Samtliga kostnader ska ingå i offererat pris utöver eventuella tjänsteresor. Se nedan 
”leveransvillkor”.  
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5. Leveransvillkor 

Två olika timpris kommer att tillämpas. En lägre timpenning tillämpas vid längre uppdrag, 
som pågår mer än ca 8 timmar, såsom utredningar och liknande. Vid kortare medverkan 
vid ett seminarium, konferens eller liknande tillämpas den högre taxan. För varje uppdrag 
överenskommes vilken timtaxa som ska gälla och antal timmar som maximalt får gå åt för 
uppdraget. Resekostnader för tjänsteresor inom uppdraget ersätts utöver timpenning, och 
ska vara i förväg godkända av beställaren. 
 

 
6. Betalningsvillkor 

Fakturering sker i efterskott med 30 dagars betalningsvillkor. Dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. 
 

 
7. Leverantörsuppgifter 

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

 
8. Sista dag att lämna offert 

Datum 2020-04-14 

 
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 

 
Sara.jervfors@sodertalje.se 
Helena.nordlund@sodertalje.se 
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