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OFFERTFÖRFRÅGAN  Datum:  2022-06-17 
TI 2022-0169 Expertrådgivning inom automation och digitalisering av produktion för 
småföretag 
 

1. Bakgrund och omfattning 
Bakgrund 
Södertälje kommun har sedan 2015 drivit regionalfondsprojektet ”Matlust”, som ger 
kostnadsfritt stöd i olika former till små och medelstora företag, SMF, inom 
livsmedelssektorn. Ur detta projekt har Matlust utvecklingsnod utvecklats och beviljats ett 
flertal olika projekt, bl.a. ”Omtag Nu” som är inriktat på ”en starkare, grönare livsmedels- 
och besöksnäring”.  
 
Nu söker Matlust utvecklingsnod expertstöd inom automation och digitalisering av 
produktionsprocesser, i första hand för ett mindre antal företag inom Omtag Nu:s målgrupp. 
På sikt kan det även bli aktuellt med rådgivning till deltagarföretag inom andra projekt som 
Matlust utvecklingsnod driver. 
 
Målet med insatserna är att ge målgruppen en ökad förståelse för möjligheter med 
automation även inom mindre produktionsanläggningar, samt ge dem underlag för att 
kunna ta beslut om möjliga investeringar inom den egna verksamheten eller i vissa fall i 
samarbete med andra.   
 
Uppdraget kan rymma såväl föreläsningar inför större grupper (fysiskt eller digitalt) som 
rådgivning/coachning till enskilda företag eller mindre grupper av företag. 
 
Omfattning 
Leverantör väljs utifrån offererande leverantörers samlade kompetens, erfarenhet och 
kostnadsbild. Omfattning under det första året beräknas till ett öppet seminarium och 
enskild rådgivning till ca 3-6 företag inom projektet Omtag Nu. Omfattning följande år beror 
på intresse från målgruppen och vilka medel som Matlust utvecklingsnod beviljas. Inga 
volymer garanteras. 
 
Avtalstid 
Avtalet löper i två år från det att avtal har tecknats, med möjlighet till förlängning 1+1 år. 
 

 
2. Krav på vara/tjänst 
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Krav på tjänst 
Leverantören ska ha bred och djup kunskap inom automation och digitalisering av 
produktionsprocesser inom olika delbranscher av livsmedelssektorn. Leverantören ska 
också ha erfarenhet och förståelse för de små företagens begränsade möjligheter att göra 
investeringar, vilket innebär att det är viktigt att kunna bedöma vad som ger bäst utfall av en 
automationsinvestering om hårda prioriteringar behöver göras.  Leverantören ska också 
kunna lotsa till investeringsstöd eller andra stödformer inom automation, som kan vara 
aktuella för SMF. 
 
Leverantören ska kunna erbjuda digitala eller fysiska seminarier, där överblick ges och 
praktiska exempel visas över automationsprocesser som generellt kan vara lämpliga och 
tillgängliga för småföretag i livsmedelsbranschen. 
 
Leverantören ska också kunna ge företagsspecifik rådgivning inom automation och 
digitalisering av produktionsprocesser, digitalt eller på plats i produktionsanläggningen, 
huvudsakligen hos företag i stockholmregionen eller östra Mellansverige. 
 
Leverantören ska lämna minst två referensuppdrag från de tre senaste åren. 
 

 
3. Kontaktpersoner 

Certifoerad Beställare  
Namn:  
Angelica Koponen 
Helena Nordlund 
 

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

 

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

 
4. Priser 

Ett timpris i SEK exkl. moms ska lämnas. Det är möjligt att lämna differentierade priser för 
digitala repsketive fysiska aktviteter, eller för gruppaktviteter respektive enskild rådgivning. 
Om resekostnader tillkommer ska det uppges.  

 
5. Leveransvillkor 

Resekostnader inom uppdraget kan faktureras mot specifikation, alternativt ingå i timpriset, 
vilket då ska uppges. Flygresor godkänns ej. Traktamentesersättning utgår ej.  

 
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 2022-08-14 
 

9. Utvärdering  
Vi förbehåller oss rätten att välja den leverantör som erbjuder den för oss bästa 
helhetslösningen.  

 
10. 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. 

mailto:angelica.koponen@sodertalje.se
mailto:helena.nordlund@sodertalje.se
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11. Personuppgifter 

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

12. Sänd offertsvaret till 
E-postadress angelica.koponen@sodertalje.se 

helena.nordlund@sodertalje.se 
 

mailto:angelica.koponen@sodertalje.se
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