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OFFERTFÖRFRÅGAN  Datum:  2021-09-15 

TI 2021-0191 Följeforskare Omtag Nu 
 

1. Bakgrund och omfattning 
Södertälje kommun har beviljats det EU-finansierade projektet ”Omtag Nu. För en starkare, 
grönare livsmedels- och besöksnäring” från Regionalfonden, via Tillväxtverket. Projektet 
startar i september 2021 och håller på t.o.m. oktober 2023 inkl. två månaders 
slutrapportering.  
 
Omtag Nu:s syfte är att att stötta små och medelstora företag (SME) inom besöks- och 
upplevelsesektorn samt foodservice-näringen i Stockholms län. Insatserna ska riktas mot 
företag som drabbats hårt av pandemin för att stärka deras innovationskraft och förmåga till 
omställning utifrån förändrade förutsättningar. Projektmålet är att förbättra konkurrens-
kraften och öka sysselsättning och tillväxt genom innovationstänk, kompetensomställning, 
digital utveckling och grön omställning, särskilt med inriktning på cirkularitet. 
 
Med Omtag Nu:s finansiering kommer kravet om följeforskning och slutanalyser, så vi söker 
nu en följeforskare som kan följa projektets verksamhet och resultat under 2021, 2022 och 
2023. Följeforskaren ska löpande följa projektets arbete och leverera två rapporter – en 
under 2022 och en under 2023, som då blir en slutrapport. 
 
Avtalet löper på från det att avtal har tecknats t.o.m. oktober 2023. 

 

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 Omtag Nu:s följeforskning, och CV ska biläggas 
offerten. Den namngivna personen bör ha företagsekonomisk/nationalekonomisk bakgrund. 
Om någon ytterligare konsult ska utföra deluppdrag måste detta överenskommas med 
Omtag Nu i förväg.  
 
Följeforskaren ska löpande kunna delta på aktiviteter som Omtag Nu anordnar, samt vara 
beredd att göra intervjuer och enkäter med vår målgrupp, våra samarbetspartners och 
andra intressenter. Följeforskaren ska också kunna medverka på projektmöten och 
särskilda uppföljningsmöten med projektledningen. 
 
Erfarenhet av följeforskning eller annan forskning kring SME eller livsmedels- och 
besöksnäringsbranschen är en merit. 
 
I offerten ska en övergripnade beskrivning av hur följeforskaren ämnar lägga upp arbetet 
under hela 2-årsperioden ingå.  
Där ska ingå upplägg för att svara på om projektet styr mot sina mål och förväntade 
resultat, om relevant målgrupp nås, om målgruppen upplever nytta och om genomförandet 
är ändamålsenligt organiserat, samt hur andra intressenter ser på projektet. I Tillväxtverkets 
riktlinjer för utvärdering, se rubrikerna P1 och P2, och rubrikerna N1, N2 och N3. finns 
anvisningar som bör tas i beaktande i bekrivningen av följeforskningsen upplägg.  

Tillväxtverkets riktlinjer för utvärdering finns att tillgå här: Riktlinjer för utvärdering 

Efter att leverantör utsätts ska leverantören tillsammans med uppdragsgivaren göra en 
detaljerad planering utifrån offert och de prioriteringar som uppdragsgivaren har. 
Offererande part kan genom att maila nedanstående kontaktpersoner få Omtag Nu:s 
projektplan för 2021-2023 som underlag. 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/folj-upp-utvardera-och-arbeta-med-larande.html#Riktlinjerforutvardering
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/folj-upp-utvardera-och-arbeta-med-larande.html#Riktlinjerforutvardering
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-projektet/folj-upp-utvardera-och-arbeta-med-larande.html
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3. Kontaktpersoner 

Kontaktperson i verksamheten  

Angelica Koponen 
Helena Nordlund 

E-post: 
angelica.koponen@sodertalje.se 
helena.nordlund@sodertalje.se  

 

Tfn: 08-523 042 20 
Tfn: 08-523 071 23 
 

Certifierad beställare  

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

Tfn: 08-52314220 

 

4. Priser 
Då budget för arbetet är fastlagd i projektet, ska offererande leverantör i sin beskrivning av 
arbetsupplägg utgå ifrån vad de kan leverera för de belopp som finns tillgängliga. Det 
innebär totalt 350 000 kronor sammanagt för hela uppdraget; uppdelat på 50 000 kr år 
2021, 150 000 kr år 2022 och 150 000 kr år 2023. 
 
Alla kostnader ska vara inkluderade i priset. Restids- och traktamentsersättning utgår ej. 

 
5. Leveransvillkor 

Huvuddelen av det löpande arbetet pågår under 2022 och våren 2023. Första rapporten 
ska levereras under andra halvåret 2022 och ett första utkast av slutrapport till 
Tillväxtverket senast 2023-09-16. 

 
6. Betalningsvillkor 

Fakturering sker, vid varje halvårsskifte, 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  2021-09-29 

 
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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