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1. Bakgrund och omfattning 
Södertälje kommun bedriver EU-projektet MatLust, med sikte på att inom Södertälje 
Science Park bli en permanent utvecklingshub för hållbara livsmedel i regionen. Vår 
målgrupp är 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. Innovation, produktutveckling, testbäddar och matchning mellan små 
företag och produktionsanläggningar är en del av vår verksamhet, bland många andra 
former av utvecklingsstöd till SME.  
 
Vi söker nu processledarstöd och rådgivning inom produktutveckling, livsmedelskunskap 
och regelverk m.m. Fler anbud kan komma att antas utan inbördes rangordnng. Avrop 
kommer att ske utifrån konsultens tillgänglighet och kompetens i förhållande till det specifika 
uppdraget. Ingen minsta volym garanteras. 
 
Avtalstid: 2 år 
 

Villkor: 
Leverantör måste vara godkänd för F-skatt och ska ange detta i anbudet/offerten. 
 
 
 

 

2. Krav på vara/tjänst 
Södertälje kommun behöver processledarstöd och rådgivning för testverksamhet och 
innovations-,  produkt och produktionsutveckling inom projekt Matlust och andra 
livsmedelsrelaterade projekt. Stöd och rådgivning både till Matlusts team och till enskilda 
företag kan förekomma.  
 
Exempel där stöd behövs: 

− Processledning på möten med företag som deltar i testverksamhet. 

− Ledning av/medverkan i workshops inom produkt- och produktionsutveckling.  

− Rådgivning kring innovations- och testverksamheternas funktion och organisering. 

− Innovations-, produkt- och processutveckling i direkt samarbete med företagen. 

− Rådgivning kring livsmedelskunskap – såsom livsmedels kvalitéer och egenskaper – 
och övergripande regelverk för livsmedelsprodukter och -verksamheter.” 

− Medverkan på öppna evenemang när det är relevant i förhållande till övriga uppdrag. 
 

Andra närliggande aktiviteter kan tillkomma om leverantören har kapacitet. 
Leverantören ska beskriva vilken typ av rådgivning som kan tillhandahållas, och bör täcka in 
huvuddelen av ovan nämnda områden. Leverantören ska också beskriva sin specifika 
expertis och lämna cv på namngivna experter som är de mest relevata i förhållande till 
uppdraget. Utförare skall ha dokumenterad erfarenhet av livsmedelshantering, 
livsmedelsproduktion eller liknande. 
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3. Kontaktpersoner 
Kontaktperson i verksamheten  

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

Tfn:08-523 071 23 

Certifierad beställare  

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

Tfn:08-523 042 20 

 

4. Priser 
Priser för efterfrågad tjänst ska anges i offerten med ett timpris. Differienterat timpris kan 
accepteras. Resekostnader debiteras utöver timpris, se punkt 5. Priser ska anges i kronor 
(SEK) exklusive moms. Samtliga kostnader ska ingå i offererat pris. 

 
5. Leveransvillkor 

Kostnader för resor med billigaste färdsätt ersätts mot uppvisande av biljett/kvitto. Resor 
ska vara i förväg godkända av beställaren. Övriga resekonstnader såsom t.ex. 
restidsersättning och traktamente accepteras inte. 

 
6. Betalningsvillkor 

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

 
7. Leverantörsuppgifter 

Ange organisationsnummer samt bankgiro/plusgironummer i offerten. 

 
8. Sista dag att lämna offert 

Datum 2020-11-27  

 
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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