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Dnr KUN 2021/00451-2.6.1

Beslut - Tilldelningsbeslut för upphandling av abonnemang för
e-tidningar och e-tidskrifter till biblioteket
Niclas Lindberg, kulturchef, lämnar sammanträdet på grund av sekretess.
Beslut
1. Arbetsutskottet godkänner förslag till tilldelningsbeslut avseende
upphandling av e-tidningar och e-tidskrifter
2. Arbetsutskottet antar anbud från EBSCO International Inc., Sweden filial
(organisationsnummer 516410-6014), i denna upphandling. Direktören ges i
uppdrag att teckna avtal i denna upphandling avseende tjänsten
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Västerås stad upphandlar abonnemang av elektroniska tidningar och
tidskrifter för bibliotekets användare, PressReader. Tjänsten erbjuder flera
tusen tidningar och tidskrifter från olika delar av världen och på över 60
språk. Upphandlingen görs gemensamt med 9 av Region Västmanlands 10
kommuner inom samarbetet ”Bibliotek i Västmanland”. Tillgången ska ges
via kommunernas bibliotek samt för medborgare med bibliotekskort, både på
biblioteket men även hemifrån. Tjänsten erbjuds i form av en webbaserad
tjänst men även i form av en applikation. Erbjuden lösning är i form av
kommunlicens, dvs en abonnemangskostnad oberoende av nyttjandegrad.
Kostnaden för tjänsten fördelas direkt till respektive kommun enligt en
fastställd kostnadsberäkning efter antal invånare per kommun.
Upphandlingsenheten har bistått förvaltningen i hantering. Det har
genomförts ett förenklat förfarande i enlighet med Lag (2016:1145) om
offentlig upphandling (”LOU”). Upphandlingsdokumentet publicerades
2021-12-08 via e-avrop. Sista anbudsdag var 2021-12-27.
Efter anbudsöppning den 28 december har de tre anbud som kommit in
utvärderats och det anbud som var ekonomisk mest fördelaktigt och som
även uppfyller kraven föreslås tilldelning av avtal.
Då detta är ett upphandlingsärende råder sekretess på ärendet.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till arbetsutskottet:
1. Arbetsutskottet godkänner förslag till tilldelningsbeslut avseende
upphandling av e-tidningar och e-tidskrifter
2. Arbetsutskottet antar anbud från EBSCO International Inc., Sweden filial
(organisationsnummer 516410-6014), i denna upphandling. Direktören ges i
uppdrag att teckna avtal i denna upphandling avseende tjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3 (4)

VÄSTERÅS STAD

Kulturnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-12

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet
beslutar enligt detta.
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