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Offertförfrågan     2022-11-27 
Projektkoordinator, konsult 
 
Bakgrund 
AgroÖst Ideell förening har beviljats stöd av Länsstyrelsen i Västmanland ur 
Landsbygdsprogrammet 2014-2022 för projektet 
 

Agro Västmanland – samverkan för ökad och långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion.  
 

Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 
 

Stödet avser samarbete för etablering av Agro Västmanland i syfte att främja arbetet i 
Västmanland att nå målen för den regionala och nationella livsmedelsstrategin. Agro 
Västmanland blir därmed den tredje samverkans- och utvecklingsarenan (noden) som drivs 
av AgroÖst Ideell förening (www.agroost.se, www.agrosormland.se, www.agroorebro.se) 

 

Denna offertförfrågan gäller uppdraget som  
projektkoordinator på konsultbasis för Agro Västmanland. 
 
Uppdraget som projektkoordinator sker i samarbete med befintlig projektledare.  
Projektledaren agerar arbetsledare och har huvudansvar för verksamheten. 
 
 

Exempel på aktiviteter inom Agro Västmanlands verksamhet:  
 

Ø Identifiera/adressera möjligheter, utmaningar och hinder i livsmedelskedjan för att nå 

målen inom områden som Länets mat och Upplevelsemat i livsmedelsstrategin. 

Ø Attrahera flera samarbeten, kapital, resurser och teknologier som behövs i 

livsmedelskedjan för att öka livsmedelsproduktionen i Västmanland, och för att öka 

mängden regional mat i besöksnäringen. 

Ø Främja samverka mellan kommuner, region och företag inom Västmanland, samt 

samverkan med andra län inom främst Östra Mellansverige   

Ø Initiera och driva egna innovations- och/eller affärsutvecklingsprojekt  

Ø Ingå i samarbets-/partnerskapsprojekt med andra noder och/eller andra aktörer  

Ø Sprida information om framsteg, goda exempel och utmaningar inom näringen 

Ø Synliggöra näringen i stort, samt utifrån reella behov omvärldsbevaka. 

 
Projektet genomförs i samarbete med:  
 

Smaka på Västmanland ek förening  
LRF Mälardalen  
Hushållningssällskapet  
Region Västmanland 
Länsstyrelsen i Västmanland  
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Omfattning 
Uppdragets omfattning beräknas till c:a 30 % av heltid.  
Tillträde önskas så snart som möjligt efter överenskommelse, och varar i första hand till 
2023-06-30 då en avstämning sker. Möjlighet till förlängning. 
 
Uppdraget utförs på löpande räkning efter överenskommelse med utgångspunkt från 
beräknad omfattning enligt ovan. Tidsredovisning ska bifogas faktura. 
 
Offert/Pris 
Ange pris per timme exklusive moms för uppdraget. 
 
Övrigt 
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och att du har en positiv inställning. 
 

Önskvärt är en person med: 

Ø Intresse och viss insikt i livsmedelskedjan och dess olika aktörer  

Ø Kunskap och erfarenhet av EU projekt (upplägg och krav på redovisning) 

Ø Kunskap och erfarenhet av såväl företagande och affärsutveckling som offentlig 

sektor 

Ø Ett stort kontaktnät både inom länet och över länsgränser 

Ø Lätt att samarbeta och van vid att nätverka 

Ø Initiativförmåga, är drivande och arbetar självständigt 
 

Punkterna ovan är fastställda utan prioritetsordning 

 
Frågor angående uppdraget och offertförfrågan, kontakta 
Cilla Krantz, cilla@agrosormland.se, 070-384 64 24 
Magnus Börjeson, magnus.borjeson@telia.com, 070-62474 94 
 
Offerten med bifogat CV skickas till: 
magnus.borjeson@telia.com  
cilla@agrosormland.se 
Svaret skall vara oss tillhanda senast den 16 januari 2023 
 
Med vänlig hälsning 
Magnus Börjeson, ordf. AgroÖst 
 


