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Sammanträdesdatum  
2022-10-25  

Kommunstyrelsen 
 

  
Justeringens plats och tid Linbanegatan 12, tisdagen den 25 oktober 2022, klockan 15.00 
  
Avser paragrafer 179, övriga paragrafer från nämndens sammanträde 2022-10-25 finns i 

ordinarie protokoll 
  
Sekreterare  
 Johanna Sköld 
  
Ordförande  
 Peter Book 
  
Justerande  
 Jesper Englundh 
  
  
Bevis om anslag  
Protokollet är justerat och justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla som finns 
på enkoping.se/anslagstavla. 
  
Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2022-10-25 
Anslaget sätts upp 2022-10-25 
Anslaget tas ned 2022-11-16 
  
Protokollet finns tillgängligt på enkoping.se/kommun-och-politik och hos det beslutande organet. 
  

 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 
  
Plats och tid Kungsängslilja, Linbanegatan 12, tisdagen den 25 oktober 2022, klockan 

09.00–09.20 
  
Beslutande Peter Book (M), ordförande 

Anders Wikman (NE), 1:e vice ordförande  
Jesper Englundh (S), 2:e vice ordförande 
Bitte Myrsell (M) 
Agneta von Schoting (NE) 
Per Elfving (KD) 
Ulrika Ornbrant (C) 
Kenneth Hällbom (MP) 
Svante Forslund (L) 
Solweig Sundblad (S) 
Johan Enfeldt (S) 
Sverker Scheutz (V) 
Anders Lindén (SD) 
Kristjan Valdimarsson (SD) 
Johan Engwall (S), tjänstgörande ersättare 
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Ej tjänstgörande ersättare Krister Larsson (M) 
Tuija Rönnback (NE) 
Magnus Hellmark (C) 
Solweig Eklund (S) 

  
Övriga deltagare Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör 

Hannu Högberg, stabschef KLF 
Daniel Nilsson, ekonomichef 
Johanna Sköld, kommunsekreterare 
Helena Löfgren, kommunsekreterare 
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Paragraf 179 Ärendenummer KS2022/586 

Tilldelningsbeslut ekonomisystem 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anta bud från Unit4 AB, organisationsnummer 556185-0172, 
 

2. uppdra åt ekonomichefen att: 
1. skriva under tilldelningsbeslutet  
2. förlängning av avtal 
3. att, vid behov, återkalla tilldelning 
 

3. paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Avtal med nuvarande ekonomisystem löper ut den 31 december 2023. 
Upphandling av nytt ekonomisystem påbörjades hösten 2021 på grund av att byte 
av ekonomisystem är omfattande och kräver en lång implementeringsperiod. 
Under våren 2022 annonserades upphandlingen. Upphandlingen avbröts den 15 
juni 2022 på grund av att kommunen kunde konstatera under förhandlingens gång 
att kravställningen var felaktigt utformad i upphandlingsdokumentet och därmed 
var upphandlingen i behov av att göras om.  

En ny upphandling av ekonomisystem annonserades den 8 juli 2022. Sista 
anbudsdag var den 2 september 2022.  

Ett anbud inkom. Anbudet kom från Unit4 AB. 

Efter anbudsöppning har en utvärderingsgrupp genomfört utvärderingen i enlighet 
med upphandlingsdokumentet. Anbudspresentation har hållits med anbudsgivare. 
På anbudpresentationen fick anbudsgivaren tillfälle att presentera sina lösningar 
och de i samband med anbudet inlämnade beskrivningarna, och 
utvärderingsgruppen fick tillfälle att ställa eventuella förtydligande frågor.  

Efter anbudspresentationen har utvärderingsgruppen gått igenom anbudet och 
diskuterat de inlämnade beskrivningarna och presentationen av dessa vid 
anbudspresentationen. Efter genomgången och diskussionen har varje medlem av 
utvärderingsgruppen satt sina poäng efter en subjektiv samlad bedömning. 
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Poängen från samtliga deltagare i utvärderingsgruppen har räknats samman och 
ett genomsnitt har räknats fram.  

Följande kompetenser från kommunen deltog i samtliga steg i utvärderingen och 
har lämnat poäng; ekonomer/controller, strategisk inköpare och 
upphandlingskonsult.  

Resultatet efter poängsättningen blev följande:  

Utvärderingskriterie Vikt Unit4  

Funktionalitet 30 85,4 procent 

Användbarhet 25 80,6 procent 

Leverans och utvecklingsförmåga 15 75 procent 

Kostnad 20 120,2 procent 

IT-drift 10 75 procent 

Viktad summa 100 88,6  

 
Summering av utvärderingen: 

• Unit4 har uppfyllt alla ställda ska-krav och har därefter utvärderats i 
enlighet med den uppställda utvärderingsmodellen. 

• För Funktionalitet är det uppfyllnad av bör-krav i kravspecifikationen som 
är utgångspunkt för utvärderingen. Unit4 har uppfyllt 85,4% av börkraven i 
kravspecifikationen. 

• För Användbarhet är det betygsättning under systemdemonstrationen 
som är utgångspunkten. Unit4 fick i genomsnitt 3,2 i betyg på en 4 gradig 
skala vilket motsvarar 80,6%. 

• För Leverans och utvecklingsförmåga är det betygsättning av de 
beskrivningar och svar leverantören lämnat på ett antal uppställda 
frågeställningar som är utgångspunkten. Unit4 fick i genomsnitt 3,0 i betyg 
på en 4 gradig skala vilket motsvarar 75%. 

• För Kostnad är det totala kostnaden för upphandlingsobjektet under den 
initiala kontraktsperioden om 7 år i förhållande till ett referenspris om 10 
mkr. Unit4 har offererat en beräknad total kostnad om 8 316 800 kr vilket 
motsvarar 120,2%. 
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• För IT-drift är den en betygsättning av de beskrivningar och svar på frågor 
som leverantören lämnat i sin offert samt det som presenterats under 
teknikmötet som betygsätts. Unit4 fick i genomsnitt 3,0 i betyg på en 4 
gradig skala vilket motsvarar 75%. 

• Total sammanräknad och viktad utvärderingspoäng för Unit4 är 88,6. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-10-22 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsens besluta i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag och finner så.  

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef, för åtgärd 
Unit4 AB, för kännedom 
 


	Tilldelningsbeslut ekonomisystem
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Beslutsgång


