
 
 

  

Erbjudande från Livsmedelsutveckling Sydost  

Individuell rådgivning inom digitalisering 
E-handel, webbhotell, bokningssystem eller order- och fakturahantering? Genom 
digitalisering kan din verksamhet bli mer effektiv, samtidigt som du får mer tid 
över till annat. Nu kan vi erbjuda tid för individuell rådgivning och utveckling 
tillsammans med Mikael Ekström på TietoEVRY. Mikael kan hjälpa dig att 
analysera var du står idag, vara ett bollplank och komma med förslag på vad du 
kan göra för att ta nästa steg.  
 
Hur? Rådgivningen bygger på personliga samtal och genomgång utifrån dina behov och 
önskemål. Träffar kan äga rum fysiskt eller digitalt/via telefon. Stödet omfattar 15 timmar 
med möjlighet till påbyggnad om ytterligare 10 timmar. Mikael utgår från din verksamhet 
och tillsammans går ni igenom vad digitalisering kan innebära och vilka möjligheter som 
finns. Eller så har du redan ett konkret önskemål med din digitaliseringsåtgärd, och det 
praktiska arbetet kan starta direkt. Tillsammans skissar ni upp en plan för det fortsatta 
arbetet, och vad som behövs för att ta nästa steg. Mikael kan också se vilka områden som 
bör prioriterats, vilka verktyg som finns samt vilka kostnader olika lösningar innebär. 
 

Kort om Mikael: Mikael har 35+ års erfarenhet från IT-området och har jobbat i projekt 
med ett mycket stort antal företag och organisationer, både nationellt och globalt. Sedan 5 
år tillbaka är han Digitaliseringsrådgivare på TietoEVRY i Kalmar och har varit rådgivare 
åt ca 90 företag i regionen. Mikael bor i Mönsterås kommun. Vi lämnar gärna referenser. 
 

Övrigt:  

• Erbjudandet vänder sig till små och medelstora livsmedelsföretag i Kalmar län. 

• Innan samarbetet kan starta skriver du under en blankett för s.k. försumbart stöd.  

• Livsmedelsutveckling Sydost förbehåller sig rätten att göra ett urval bland intresserade 
företag.  

 

Kostnad: Livsmedelsutveckling Sydost står för minst 80 % av total kostnad. Din egeninsats är   
2 000 kr + moms för de inledande 15 timmarna. Därefter ytterligare 1 000 kr vid förläning. 
 

Kontakta oss om du vill veta mer! Carina Hjalmarsson, Livsmedelsutveckling Sydost, 

carina.hjalmarsson@iuc-kalmar.se ǀ 070-365 22 15 
 
 
 
 
 
 

Livsmedelsutveckling Sydost är en del av länets livsmedelsstrategi. Projektet drivs av IUC Kalmar län i 
samverkan med Linnéuniversitetet och LRF Sydost. Projektet finansieras av dessa parter, Region Kalmar län 

och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer under iuc-kalmar.se/projekt/lso 
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