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Utvärderingsrapport för upphandling av avtal ekonomisystem 
för kommunerna Munkedal och Sotenäs med bolag. 
 
Uppdrag: Kommunerna och bolagen har tillsammans kommit fram till att 

upphandla ekonomisystem för att kunna implementera gemensamt 
ekonomisystem från våren 2022 och framåt.  
 
Kommunernas ekonomichefer gör bedömningen att det finns 
många fördelar med en gemensam redovisningsstandard och 
gemensamt ekonomisystem. Det finns ett undertecknat 
samarbetsavtal mellan kommunerna och en del av vad man ser 
som fördel att genomföra detta tillsammans är: 
 
• Mindre sårbart - låg tröskel för att hjälpas åt - på kort och lång 

sikt 
• Skapa förutsättningar för likartade arbetsprocesser 
• Underlätta förbättringar, då flera funktioner har ensamuppdrag 
• Skapa förutsättningar för utvecklingsarbete och därmed 

minska administration och öka graden av 
effektiviseringar/automatiseringar 

• Gemensamma utbildningar 
• Lägre kostnader för initial- och utvecklingskostnader 

Uppdraget i upphandlingen är att det så långt det är möjligt minska 
manuella arbetsmoment och fokusera på automatiseringar samt 
effektivare ekonomiprocesser. Med andra ord nyttja systemets all 
funktionalitet för att gå från repetitiva och manuella rutiner till 
automatisering.  

Systemet förväntas utvecklas i takt med kommunala 
redovisningskrav och lagstiftning, under hela avtalsperioden. 

Kommunerna ser hela sin koncern som en naturlig del i 
kommunens ekonomisystem, där så är lämpligt. 

  
I upphandlingen har en projektorganisation satts upp som består 
av:  

• Styrgrupp: ekonomicheferna 
• Projektgrupp: ekonom från respektive kommun 
• Referensgrupp: användare i ekonomisystem från 

kommunerna och de kommunala bolagen. 
• Upphandlare: från Sotenäs kommun 

 
Upphandlande myndighet: Sotenäs kommun 
 
Upphandlingsförfarande: Konkurrenspräglad dialog 
 
Inbjudan: Framtaget och fastlagt den 14 december 2020. Den består av ett 

strukturerat dokument för inbjudan med formulär för ansökan  



 
 

 Utvärderingsrapport upphandling avtal ekonomisystem Munkedal och Sotenäs | Dnr KA 2020/839  

Sida 2 av 10 
 

 
Annonsering: 2020-12-14 skickades meddelandet och annons publicerades i 

TED och på 
https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/  
den 2020-12-18 

 
Intressenter:  Följande har tagit ut inbjudan i Visma OPIC/TendSign: 
 

Ådata Infosystem AB 
 Effecitve Sourcing EFFSO AB 
 Arribatec Sverige AB 
 Mercell Norge AS 
 Bitoreq AB 
 ViewLedger AB 
 Oracle Svenska AB 
 Unit4 AB 
 Hogia Fastighetssystem AB 
 Mercell Svenska AB 
 e-Avrop AB 
 Nenosys AB 
 Bröbacken 
 SOPRA STERIA SWEDEN AB 
 Navigate Consulting Business Solutions AB 
 CGI Sverige AB 
 Visma Enterprise AB 
 Visma Enterprise AB 
 Mercell Commerce AB 
 Tendium AB 
 Ådata Infosystem AB 
 WinLas AB 
 Mercell Commerce AB  
 
Sista dag för frågor: 2020-01-18  
 
Besvarande av frågor: 2020-01-15 besvarades de två frågor som kommit in och gick ut 

till alla intressenter via www.tendsign.com  
  
 En fråga avsåg om man kunde lämna anbud för bara bolag och 

inte för kommun. Detta besvarades med ett nej. 
 
 Den andra frågan avsåg om hur man skulle lämna uppgifter om 

man inte var nystartat företag. Detta besvarades med att lämna 
Blank fil med ”gäller inte”.  

 
Sista dag för ansökan: 2021-01-28 
 
Öppnande av ansökningar: 2021-01-29 av Ulrika Gellerstedt, Lars-Erik Hansson, Nicolina 

Ravnås, Elisabeth Johnsson och Marina Bragd Karlsson, se 
särskilt anbudsöppningsprotokoll 

https://www.opic.com/org/upphandlingsportal_norra_bohuslan/
http://www.tendsign.com/
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Ansökningar: Följande leverantörer har lämnat in ansökan för att medverka i 
dialogerna 

 
 Arribatec Sverige AB 
 CGI Sverige AB 
 Sopra Steria Sweden AB 
 Unit4 AB 
 ViewLedger AB 
 Visma Enterprise AB 
 Ådata Infosystem AB  
  
Kvalificering:  Uteslutning 

Anbudsgivare prövas enligt Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling kapitel 13. Prövningen innebär att anbudsgivare 
kommer att uteslutas från att delta i upphandling om anbudsgivare 
omfattas av vad som framgår av 13 kap 1 § - 3 §. 

 
  Kvalificering 

Enligt inbjudan till ansökan får en anbudsgivare vid behov och när 
det gäller ett visst kontrakt åberopa andra företags ekonomiska, 
tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Att anbudsgivaren förfogar 
över resurserna ska skriftligen intygas i ansökan. 
 
Anbudsgivaren ska ha en ekonomisk stabilitet och finansiell styrka 
för att genomföra uppdraget under hela kontraktstiden. Detta 
innebär att anbudsgivaren ska ha minst kreditvärdighet 50 enligt 
CreditSafe eller motsvarande betyg enligt annat 
kreditvärderingsinstitut.  
 
Krav på 2 referenssystem som är installerat och driftsatt.  
 
Nedan är sammanställning av kvalificering   

Leverantörer  Kvalificering 
Arribatec Ekonomi: 

Skattekontroll på båda bolagen ok i TendSign 
Kontroll CreditSafe 46 
 
Har lämnat i sin ansökan: 
Moderbolagsgaranti 
Revisorsutlåtande 
 
Teknisk förmåga: 
Åberopar annan parts kapacitet med signerad 
dokumentation från Xledger. 
 
Har lämnat två referenser som Arribatec 
genomfört med Xledger, en som avser 
kommun och en som avser bolag 
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CGI Ekonomi: 
Skattekontroll ok i TendSign 
Kontroll CreditSafe 83 
 
Teknisk förmåga: 
Har lämnat två referenser varav en kommun 
och den andra flera kommuner med bolag 

Sopra Steria Ekonomi: 
Skattekontroll ok i TendSign 
Kontroll CreditSafe 73 
 
Teknisk förmåga: 
Har lämnat två referenser som avser bolag. 
Systemet är Microsoft Dynamics 365 Business 
Central som de inte själva äger – inget 
åberopande av annans kapacitet eller skriftligt 
intyg. 
 

Unit4 Ekonomi: 
Skattekontroll ok i TendSign 
Kontroll CreditSafe 89 
 
Teknisk förmåga: 
Har lämnat två referenser som var och en avser 
kommun. 

ViewLedger Ekonomi: 
Skattekontroll ok i TendSign 
Kontroll CreditSafe 65 
 
Bilagd kreditvärdighet från Bisnode AA uttag 
29 september 2020 
Årsredovisning för ViewLedger AB 2019 
Årsregnskap for 2018 View Ledger AS 
 
Teknisk förmåga: 
Har lämnat fyra bolags referenser,  
Alla fyra avser molntjänster med Xledger som 
system. Anger att de är platinum partner med 
Xledger i sin informationsbilaga men inget 
åberopande av Xledgers kapacitet eller 
skriftligt intygande. 
 

Visma Ekonomi: 
Skattekontroll ok i TendSign 
Kontroll CreditSafe 86 
 
Teknisk förmåga: 
Har lämnat två referenser som var och en avser 
kommun. 
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Å-data Ekonomi: 
Skattekontroll ok i TendSign 
Kontroll CreditSafe 78 
 
Teknisk förmåga: 
Har lämnat två referenser som var och en avser 
kommun. 

 
 Utifrån genomgång av kvalificering så är följande leverantörer 

kvalificerade och kommer bjudas in till dialogmöte. 
 

o Arribatec 
o CGI  
o Visma 
o Unit4 
o Å-data 

 
 Sopra Steria Sweden AB och ViewLedger AB har inte åberopat 

eller visat skriftligt att de förfogar över annan parts kapacitet. Det 
är av vikt för kommunerna med bolag att ha ett avtal som omfattas 
av system som uppfyller de krav som ställs inte bara vid 
anbudslämningen utan också under avtalsperioden.  

  
Dialoger: Inbjudan till respektive dialogmöte som redovisas nedan har gått 

ut innan dialogmötet genomfördes. 
 
 2021-03-02 dialogmöte nr 1 med Visma 
 2021-03-04 dialogmöte nr 1 med Unit4 
 2021-03-08 dialogmöte nr 1 med CGI 
 2021-03-11 dialogmöte nr 1 med Arribatec 
 2021-03-17 dialogmöte nr 1 med Å-data 
  

2021-03-19 dialogmöte nr 2 med Visma 
2021-03-19 dialogmöte nr 2 med Unit4 
2021-03-22 dialogmöte nr 2 med CGI 
2021-03-26 dialogmöte nr 2 med Arribatec 
2021-04-07 dialogmöte nr 2 med Å-data 
 
Protokoll har förts vid varje dialogmöte och dessa har skickats för 
påsyn till respektive part efter genomfört dialogmöte.  

 
Förfrågningsunderlag: Framtaget, fastlagt och publicerades den 26 april 2021.  

 
Upphandlingsdokumenten bestod av: 
 
• Upphandlingsdokument digitalt med administrativa villkor 

för upphandlingen och kontraktsvillkor 
• Bilaga 1 Kravspecifikation 
• Bilaga 2 Integrationer 
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• Bilaga 3 Integrationer option 
• Bilaga 4 Option kravspecifikation  
• Bilaga 5 Prisformulär för anbudsräkning 
• Bilaga 6 PUB avtal  

 
Sista dag för frågor: 2021-05-17 men förlängdes med en dag till 2021-05-18 för alla då 

förfrågan om att få ställa en sista fråga, som man tyvärr missat, 
kom in från en av parterna. 

 
Besvarande av frågor: Frågor som kommit in besvarades och gick ut till alla via 

kommunens upphandlingsstöd www.tendsign.com   
 

Frågor och svar enligt handling 20210527 alla frågor och svar 
upphandling ekonomisystem.pdf gav vissa justeringar i 
upphandlingsdokumenten. Följande handlingar reviderades: 
 
Bilaga 1 Kravspecifikation reviderad 2021-05-21 justerad i 
kravställning och poängberäkning. 
 
Bilaga 1 Kravspecifikation reviderad 2021-05-27 blev upplåst då 
det uppstod problem med att skriva i filen hos anbudsgivare. 
Problemet kunde inte kommunen återskapa eller lösa. 
 
Bilaga 4 Option kravspecifikation 2021-05-21 blev justerad i 
poängberäkning. 
 
Bilaga 5 Prisformulär för anbudsräkning 2021-05-21 justerad med 
förtydliganden vad som ingår i prisutvärderingen. 
 
Bilaga 5 Prisformulär för anbudsräkning 2021-05-25 justerad med 
förtydliganden vad som ingår i prisutvärderingen. 

 
Sista dag för anbud: 2021-05-31 
 
Öppnande av anbud: 2021-06-01 Nicolina Ravnås, Elisabeth Johnsson och Marina 

Bragd Karlsson, se särskilt anbudsöppningsprotokoll. 
 
Anbud som kom in: Det kom in anbud från följande leverantörer 
 
 CGI Sverige AB 
 Unit4 AB 
 Visma Enterprise AB 
 
Anbudens giltighetstid: 2021-10-01 
 
Anbudsutvärdering: Genomläsning och kontrollräkning har genomförts av respektive 

anbudsgivares inlämnade handlingar. Projektgruppen har plockat 
upp och diskuterat alla frågor – svar som kan tolkas på annat sätt 
än vad som var avsikten när upphandlingsdokumenten fastlades. 

http://www.tendsign.com/
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Genomgång av de ändringsförslag på avtalsvillkoren och PUB-
avtal som respektive anbudsgivare framfört. Några punkter har 
alla tre anbudsgivare haft synpunkter eller ändringsförslag på men 
flera punkter var enskilda.  

 
En första omgång med frågor kring funktionalitet, prissättning och 
förslag till ändringar i avtal och PUB-avtal skickades ut till 
respektive anbudsgivare den 10 juni 2021. 

 
 Svar inkom från: 
  

CGI den 15 juni 2021 
 Unit4 den 15 juni 2021 
 Visma Enterprise den 15 juni 2021 
 
 Projektgruppen arbetade igenom svaren och tittade om det fanns 

utestående frågor och med avstämning i styrgruppen skickades 
den 22 juni 2021 till respektive anbudsgivare en återkoppling på 
lämnat svar samt sammanställning av funktionalitetskrav samt 
prisberäkning.  

 
 Svar inkom från: 
  

CGI den 28 juni 2021 
 Unit4 den 23 juni 2021 
 Visma Enterprise den 29 juni 2021 
 

Inför sammanställningen av utvärderingen utelämnades några 
punkter avseende PUB-avtalet då man gjorde avvägning mellan 
uppdrag till jurist och sannolikheten att avtal skulle tecknas med 
anbudsgivaren. De punkter som kvarstod var med utgångspunkt 
från anbudsgivare att lämnat anbud skulle vara giltigt. Anbuden 
skulle antingen enligt information dras tillbaka eller bli dyrare.  
 
Sammanställning av de anbud som kommit in med efterföljande 
kommunikation/frågor och svar ser ut enligt nedan delområden. 

 
 Utvärdering av funktionskraven  

Viss justering har skett utifrån klargörande i frågor och svar 
förutom genomgång av att alla formler är korrekta för varje 
enskild punkt. Så ser utvärderingen ut enligt följande:  
 
Prisavdrag – mervärde har sammanräknats för funktionaliteten 
enligt förfrågningsunderlaget/upphandlingsdokumentens 
beskrivning samt uppnådda nivåer. 
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Funktionskrav Max poäng CGI Unit4 Visma 

1. Generella funktionskrav 188 186 183 166 

2. Redovisning 174 152 170 121 

3. Leverantörsreskontran 191 191 144 154 

4. Kundreskontra 262 260 231 233 

5. Internfakturering 41 37 38 37 

6. Anläggningsreskontra 113 107 107 91 

7. Budget 27 27 27 15 

8. Arkivering och gallring 38 38 36 38 

9. Utdata, rapporter 130 126 130 102 

10. Integrationer 51 42 42 43 

11. Konvertering 19 12 12 12 

12. Säkerhet 70 70 56 64 

13. Teknik 111 111 78 109 

14. Support  29 29 18 29 

15. Utbildning 9 9 8 9 

16. Framtid och utveckling 6 6 6 6 

Summa poäng 1459 1403 1286 1229 
Mervärde  5 105 041 kr   4 909 097 kr   4 499 714 kr   4 300 271 kr  

     
Option funktionskrav Max poäng CGI Unit4 Visma 

Budget o Prognos 185 185 178 168 

Testdatabas 4 0 0 0 
Summa poäng 189 185 178 168 
Mervärde  661 311 kr   647 315 kr   622 822 kr   587 832 kr  
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Utvärderingen av pris 
Pris enligt lämnat anbud angivet i prisformulär samt 
förtydliganden på enskild post har skett utifrån klargörande i 
frågor och svar förutom genomgång av att alla formler är korrekta 
för varje enskild prisrad. 
 

Pris Antal CGI Unit4 Visma 
Årliga kostnader 11  9 394 000 kr   9 460 000 kr   5 995 000 kr  
Årskostnad integration 11  -   kr   -   kr   3 326 400 kr  
Installation o driftsättning 1  2 572 000 kr   1 870 000 kr   1 378 000 kr  
Efter konsult 100  145 000 kr   145 000 kr   166 000 kr  
Övriga kostnader 1  269 000 kr   286 000 kr   -   kr  
Pris konvertering alla 1  440 000 kr   280 800 kr   135 000 kr  
Pris konvertering inte alla 1  -   kr   -   kr   -   kr  
Kostnad integration 1  565 000 kr   728 000 kr   365 040 kr  
Utbildningskostnad 1  321 750 kr   160 000 kr   225 000 kr  
Framtida inköp     
Konsult distans 1500  2 175 000 kr   2 175 000 kr   2 490 000 kr  
Konsult på plats 500  775 000 kr   750 000 kr   937 500 kr  
IT teknisk konsult 1500  2 175 000 kr   2 175 000 kr   2 490 000 kr  
IT teknisk konsult på plats 500  775 000 kr   750 000 kr   937 500 kr  
Utbildning halvdag kommun 5  60 000 kr   65 000 kr   50 000 kr  
Utbildning halvdag distans 5  50 000 kr   50 000 kr   40 000 kr  
Utbildning heldag kommun 5  97 500 kr   115 000 kr   90 000 kr  
Utbildning heldag distans 5  87 500 kr   100 000 kr   75 000 kr  
Optioner     
Integration 1  130 000 kr   259 200 kr   146 080 kr  
Budget prognos årskostnad 11  -   kr   -   kr   660 000 kr  
Implementering 1  495 000 kr   400 000 kr   53 120 kr  
Årskostnad testdatabas 11  396 000 kr   -   kr   275 000 kr  
Implementering 1  -   kr   -   kr   16 600 kr  

     
Summa pris enligt lämnat 
anbud    20 427 750 kr   19 289 000 kr   19 781 520 kr  
Kontrollräkning av lämnat 
anbud   20 922 750 kr   19 769 000 kr   19 851 240 kr  
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Sammanvägning av funktion och pris  
I den korrespondens som skett mellan kommunerna och enskilda 
anbudsgivare ser sammanställningen av utvärderingen ut enligt 
nedan: 
 
 CGI Unit4 Visma 
Summering pris - 
funktionalitet  15 366 338 kr   14 646 464 kr   14 963 137 kr  

    
Det finns en post som inte är medräknade i ovan utvärdering 
avseende prisrad Pris konvertering inte alla. Oavsett om man tar 
med eller tar bort beloppet samt poängsättningen under 
funktionalitet ger det ingen förändring på rangordningen av de tre 
anbuden.  

 
Förslag till beslut: Sammantaget av utvärderingen ger att anbudet från Unit4 AB med 

org.nr 556185–0172 är det som ger kommunerna det mest 
ekonomiskt fördelaktiga anbudet, enligt förfrågningsunderlagets 
förutsättningar. 

 
Enligt uppdrag från styrgruppen 
 
 
Marina Bragd Karlsson 
Upphandlare 
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