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Bilaga 15 – Ändringslogg inför ny upphandling 

I detta dokument beskriver ESV översiktligt de ändringar vi har gjort från 

upphandlingen av ”Ekonomisystem via molntjänst” som vi genomförde hösten 

2016. 

Vi annonserar nu en ny upphandling, ”Ekonomisystem som tjänst”, dnr 2.5.1-

415/2017. Inriktningen för upphandlingen är att upphandla ett ekonomisystem som 

passar myndigheter med en enklare ekonomimodell och färre krav. 

Upphandlingens avsikt är att teckna avtal med två (2) leverantörer.  

Bakgrund 

Den upphandling som ESV genomförde hösten 2016 fick avbrytas i två av tre delar 

på grund av för få (och ogiltiga) anbud. För det tredje området tecknade ESV avtal 

med OpusCapita AB den 16 mars. 

Under februari har ESV genomfört dialoger med tolv leverantörer för 

ekonomisystem. Vårt mål med dialogerna har varit att få veta varför så få anbud 

kom in, trots vårt omarbetade avtalspaket och remissförfarande våren 2016.  

Allmänt 

Förfrågningsunderlaget inklusive bilagor är justerade och anpassade för att följa 

nya LOU (2016:1145). 

Vi har justerat och förtydligat för att få underlagen mer läsbara.  

Bilaga 11, ”Statlig redovisning” har uppdaterats för att tydligare beskriva 

skillnader och likheter mellan privat och statlig redovisning. 

Avsnittet om Utvärderingskriterium – Tjänstens Användbarhet i 

förfrågningsunderlaget har utökats med kompletterande information om 

tillvägagångssätt för att skapa bättre förståelse. 

Krav på Anbudsgivare 

Små justeringar har gjorts i avsnittet om ”Krav på Anbudsgivare”. Vi har bland 

annat ökat kraven på antal referensuppdrag i avsnittet om ”Erfarenhet och 

referenser” i förfrågningsunderlaget. 

Paketering 

Vi efterfrågar moderna system som kan möta kraven hos myndigheter med färre 

krav och en enklare ekonomimodell.  

Vår inriktning för upphandlingen har varit att granska krav och villkor för att 

kunna revidera dessa där det funnits möjlighet. Målsättningen har varit att anpassa 

underlaget för att nå enklare lösningar som är mer standardiserade.  
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Vi har valt bort begreppet ”molntjänst” och upphandling av ”ekonomisystem med 

lokal drift”, och istället valt rubriken ”Ekonomisystem som tjänst” på 

upphandlingen. Detta för att tydliggöra att vi inte enbart inriktar oss på en ren 

molntjänst utan även öppnar för andra leveransmöjligheter.  

Området Operatörstjänst för distribution av kundfaktura ingår inte i den här 

upphandlingen, det är upphandlat separat och ramavtal finns på plats.  

Krav på Tjänsten 

Majoriteten av krav ställda för att hantera kundfakturaflödet (operatörstjänst) är 

inte längre med. Flera av våra krav kan nu uppfyllas sex månader efter avtal har 

tecknats, vi har ändrat krav från ska- till bör-krav och tagit bort en del krav. De 

områden där flest ändringar har gjorts är ”Hantera anläggningstillgångar”, 

”Tidrapportering och projektredovisning” samt ”Icke funktionella krav”. 

Avtalsvillkor 

I Ramavtal och Allmänna villkor har vi framförallt gjort förändringar under 

rubrikerna ”Revision” och ”Uppföljning” samt sänkt maxtaket för viten och 

skadestånd. Förändringarna syftar till att på ett bättre sätt möta marknaden. För 

revision och uppföljning har vi till exempel sänkt möjligheten till antal 

revisionstillfällen per år för ramavtalsägaren och utökat med villkoret att 

granskningsrapport från tredje part accepteras. 

 


