Karlstad 2020-02-03
Uppdragsbeskrivning för ekonomitjänster för Nifa, ek förening.
Uppdraget består av konsulttjänster avseende löpande bokföring och ekonomiredovisning
samt redovisning/rekvisitionsarbete samt lönehantering av Nifas pågående verksamhet.
Bakgrund och beskrivning
Nifa är en ekonomisk förening som verkar som branschförening för matproducenter i Värmland.
Föreningens främsta mål är att medverka till affärsutveckling och ökad konkurrenskraft bland annat
genom ökad samverkan. I föreningen finns i dag en blandning av stora och små värmländska företag
som kan dra nytta av varandras verksamhet.
Nifa driver för närvarande två EU-projekt, ”Lönsam Tillväxt i Matregionen Värmland” och en ”Förstudie
kring metod-och konceptutveckling av handlingsplanen i syfte att uppnå den värmländska
livsmedelsstrategin”.
Uppdragsgivare
Nifa - branschförening för värmländska matföretag
769624-2796
N. Strandgatan 17, 65224 Karlstad
Kontaktperson: Claes Jonasson VL/ Jonas Enström styrelseordförande
info@nifa.se
Tel: 072 514 98 59
Uppdrag
Konsulttjänster avseende:
-Löpande ekonomisk bokföring/redovisning inkl. lönehantering av EU-projekten ”Lönsam Tillväxt i
Matregionen Värmland” och ”Förstudie kring metod-och konceptutveckling av handlingsplanen i syfte
att uppnå den värmländska livsmedelsstrategin”.
-Prognosarbete/likviditetsuppföljning
-Projektredovisning/rekvisitionsarbete till samtliga finansiärer enligt deras specifikationer.
Avtalstid
Avtalets tid: 1 mars 2020 - 30 september 2021.
Avtal
Avtal är slutet först när båda parter undertecknat skriftligt avtal.
Anbudstid
Inlämnat anbud skall vara Nifa tillhanda senast 2020-02-12.
Skall-krav
Löpande ekonomiredovisning/bokföring:
-Konsulten skall ha dokumenterad kompetens samt mångårig erfarenhet av
ekonomiredovisning.
-Goda referenser från tidigare uppdragsgivare/kunder.
-Kunskap om gällande lagar och regler som styr redovisning, skatter osv.
-Meriterande är kunskap om redovisningskraven inom EU-projekt samt kunskap om LOU.
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Projektredovisning:
-Konsulten skall ha dokumenterad kompetens samt mångårig erfarenhet av
redovisning/rekvisitionsarbete av EU-projekt.
-Kunskap om gällande lagar och regler som påverkar förutsättningar, aktiviteter och
redovisningen av EU-projektet och bistå Nifa med denna kunskap.
-Meriterande är kunskap om LOU.
-Leverantören ska ha förmåga att utföra uppdraget med hög grad av flexibilitet,
självständighet, noggrannhet och god social kompetens samt kunna bidra till att uppdraget
utförs effektivt och komma med egna lösningar, förbättringar och förslag på genomförandet.
-Löpande ha avstämning och rapportering av arbetet vilket sker månadsvis och därutöver vid
behov.
Kommersiella villkor
• Betalning sker via faktura som skickas kvartalsvis. Betalningsvillkor är 30 dagar efter
faktureringsdag. Angivna priser ska vara fasta under avtalstiden.
Uppföljning och utvärdering
Leverantören förbinder sig att ge Nifa insyn i verksamheten som rör Nifa och tillhandahålla de
uppgifter som efterfrågas.
Överlåtelse av avtal
Avtal får inte överlåtas på annan utan Nifas skriftliga medgivande.
Försäkring
Leverantören ska under avtalstiden ha en tecknad konsultansvarsförsäkring. Kopia på
försäkringsbrevet ska bifogas avtalet.
Hävning
Om Leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet innebär kommer
skriftlig erinran att ske. Om Leverantören efter skriftlig erinran fortfarande inte uppfyller sina åtaganden
kan avtalet komma att sägas upp med omedelbar verkan.
Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av tecknat avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor
skall i första hand lösas mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse skall tvist avgöras av
förvaltningsrätten i Karlstad med tillämpning av svensk rätt.
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