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§ 93 2019.177 KUN

Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Den 4 mars 2019 öppnade nya Nolhaga Parkbad. Under oktober 2018 startade förvaltningen
en upphandling av tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter
tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att driva caféverksamheten. Med anledning av
uppkommen situation driver förvaltningens Arbetsmarknadsenhet caféverksamheten där
målgruppen nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram praktiserar.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari 2019, § 25, att ansöka om medel
ur flyktingfonden för att kunna bibehålla en koordinator för att handleda målgruppen fram till
årsskiftet 2019/2020. Förvaltningen har upphandlat produkter som säljs i Nolhaga Parkbads
café med avtal till 2019-12-31.
Den 20 mars § 44 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att ger förvaltningen i uppdrag
att påbörja tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga Parkbad i syfte
att leverantör ska vara på plats 2020-01-01. Förvaltningen har därefter genomfört en
tjänstekoncessionsupphandling och efter avslutad upphandlingsförfarande kan förvaltningen
konstatera att endast ett anbud inkommit samt att detta anbud inte uppfyllde de krav sam
angavs i förfrågningsunderlaget.
Vid sammanträdet med ett förstärkt arbetsutskott för kultur, fritid och integration den 15
augusti § 32 lämnades information i ärendet och diskussion fördes om hur förvaltningen går
vidare i ärendet. I och med att nuvarande direktupphandling avseende cafévaror (vilka säljs i
Nolhaga café) går ut den 31 december 2019 bör beslut fattas om Nolhaga café ska drivas i
kommunal regi eller om en ny tjänstekoncession ska äga rum.
Efter arbetsutskottets samråd beslutade man at att föreslå kultur- och utbildningsnämnden
att Nolhagas café ska fortsätta att drivas i kommunal regi. Efter den 30 juni 2020 ska en
utvärdering av caféverksamheten genomföras i syfte att besluta om en ny
tjänstekoncessionsupphandling ska genomföras.
Yrkande
Anne Gunnevik (L) yrkar i ett tilläggsyrkande att utvärderingen av
caféverksamheten istället genomförs efter den 31 maj så att nämnden vid sitt
nämndsammanträde i juni 2020 kan besluta om en ny tjänstkoncessionsupphandling ska
genomföras.
Beslutsgång
Ordförande Anne Gunnevik (L) ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalles.

Beslut
Nolhagas café ska fortsätta att drivas i kommunal regi.
Utvärderingen av caféverksamheten genomförs efter den 31 maj 2020 så att nämnden vid
sitt nämndsammanträde i juni 2020 kan besluta om en ny tjänstkoncessionsupphandling ska
genomföras.
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§ 94 2019.300 KUN

Uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden Anne Gunnevik (L) har lyft frågan avseende
utveckling av IT-kompetens i Alingsås. Hon anger följande:
"Vår region befinner sig i ett mycket expansivt skede. För Alingsås utveckling betyder det
mycket att vi genom egen identitet och samverkan kan möta individens men också
företagens behov av kompetensutveckling och därigenom förbli en levande miljö.
En utgångspunkt i detta är att skapa goda förutsättningar för etablerade företag och för
nyföretagande.
För att möta denna utveckling vill KUN medverka genom att främja infrastrukturen för
fördjupad utbildning och stärka förutsättningarna för att vara en attraktiv plats för etablering,
arbete och investeringar."
Mot bakgrund av ovanstående förde arbetsutskottet vid sitt sammanträde den 15 augusti §
33 ett resonemang. Vid utskottssammanträdet beslutades att ärendet skulle beredas
ytterligare vid nämndens sammanträde den 21 augusti.
Yrkande
Alliansen lämnar följande yrkande:
Mot bakgrund av detta ges förvaltningen i uppdrag att sondera förutsättningar att möta den
rådande bristen i samhället inom IT-kompetens. I uppdraget ingår att analysera behov inom
IT-kompetens i samverkan med utbildningsaktörer, företag och andra aktörer i närområdet
och inom Västra Götalandsregionen. Återrapportering ska ske vid nämndens sammanträde i
september.
Beslutsgång
Ordföranden Anne Gunnevik (L) ställer proposition på Alliansens yrkande och finner att det
bifalles.

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att sondera förutsättningar att möta den rådande bristen i
samhället inom IT-kompetens. I uppdraget ingår att analysera behov inom IT-kompetens i
samverkan med utbildningsaktörer, företag och andra aktörer i närområdet och inom Västra
Götalandsregionen. Återrapportering ska ske vid nämndens sammanträde i september.
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