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§ 36 2017.178 KFN

Utredning av djurparken
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden gav den 18 december 2017 § 89 förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheterna att överlåta verksamheten vid Nolhaga djurpark i annan driftsform.
Förvaltningen har undersökt frågan och presenterade inför nämndens sammanträde den 22
oktober hur man arbetet med frågan. Förvaltningen föreslog bland annat följande förslag till
beslut:



Kultur- och fritidsnämnden godkänner återrapportering av uppdraget och beslutar att
djurparken ska fortsätta att drivas i kommunal regi.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till kvalitetsutvecklande
åtgärder för djurparkens fysiska och innehållsmässiga utveckling.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober § 51 att
återremittera ärendet för fortsatt handläggning avseende ovanstående punkter.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 november angett följande:
Mot bakgrund av detta har förvaltningen handlagt ärendet ytterligare och lämnar följande
utfall.
Vid utredning av möjligheterna att undersöka möjligheterna att överlåta djurparken i en
annan driftform har det framkommit att det är fråga om ett köp av tjänst där det krävs en
offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU SFS 2016:1145). Ett
idéburet offentligt partnerskap (IOP) är inte aktuellt i detta läge då driften av en djurpark inte
utgör en komplex samhällsfråga som kräver samverkan med civilsamhället (SKL:s kriterier
för användandet av en IOP).
För att ytterligare utreda huruvida det finns aktörer på markanden som kan vara aktuella för
driftövertagande av djurparken gick en intresseförfrågan ut till 4H och Blå stjärnan. Av dessa
två återkom föreningen 4 H till förvaltningen med exempel på hur en drift i deras regi skulle
kunna se ut. Nedan följer en jämförelse av 4 H och kultur- och fritidsförvaltningen utifrån olika
kriterier:

Jämförda områden

4
H

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Verksamhetsidé enligt djurparkens
inriktning

ja

ja

Kan bedriva verksamhet i befintliga
lokaler

nej ja
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Kan verksamhet bedrivas inom befintlig
ja
ram?

ja

Kunskap om svenska lantraser

ja

ja

Bred målgruppsanpassad verksamhet

ja

ja

Sammanfattningsvis visar undersökningen att 4 H:s verksamhet skulle kunna utgöra ett
exempel på en aktör som kan drifta djurparkens verksamhet både avseende verksamhet,
kunskap om lantraser samt möjlighet att bedriva verksamhet inom befintlig ram. Dock anser
4 H att det krävs ytterligare ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriva verksamhet enligt
deras inriktning. Mot bakgrund av detta gör förvaltningen bedömningen att man idag inte
skulle kunna tillgodose föreningens önskemål då det inte finns ytterligare lokaler att tillgå i
det aktuella området. Därmed bedömer förvaltningen att lokalfrågan är viktig att beakta vid
ett eventuellt upphandlingsförfarande.
För det fall kultur- och nämnden önskar vidta ytterligare åtgärder att lägga ut
djurparksverksamheten på entreprenad krävs ett förfarande enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU). Detta innebär ett förfrågningsunderlag innehållande tydliga kriterier och
skallkrav. Med ett sådant förfarande står det fritt för samtliga aktörer att lämna anbud. En
kvalitetssäkrad utvärdering säkerställer att rätt anbudsgivare vinner upphandlingen utifrån
uppställda kriterier.
När det gäller förvaltningens förslag till kvalitetsutvecklande åtgärder föreslås ett utökat
samarbete med externa aktörer vilket framgår i punktform nedan. Förvaltningen föreslår att
djurparksverksamheten renodlar sin verksamhet ytterligare och att vissa verksamhetslokaler
avyttras. Denna förändring medför att djurverksamheten avgränsas till att omfatta endast
traditionella svenska lantraser. De enstaka fåglar som idag hålls i delar av
verksamhetslokalerna avvecklas. Sedan tidigare har kommunens exploateringsavdelning
hänvisat djurparkens verksamhetslokaler från ”Fiskarvillan” till ”Turbinhuset”. Utöver
Turbinhuset disponerar kultur- och fritidsnämnden även byggnaderna Tropikhus, Fågelhus,
stall, fårhus, lantgård, garage och karantän.
I syfte att bevara djuparken och utveckla kvalitén avseende såväl verksamhetens omfattning
och innehåll som fysiska byggnader föreslår förvaltningen följande åtgärder.
 Utveckla samverkan med externa aktörer så som exempelvis 4 H, Mjörnbyggdens
Naturcentrum (Tallhyddans Naturrum). Förvaltningen för idag samtal med
Mjörnbygdens Naturcentrum och har identifierat flertalet samarbetsytor i syfte att
integrerar och väva samman parkens geografiska område till en helhet.
 Satsning på ”Djurparkens centrum” som kretsar kring ”Barnens lantgård” där
byggnader och tillhörande hage är i bra skick. I övrigt är de intilliggande hagarna för
hästar och får ett bra komplement till lantgården.
 Att i samverkan med exploateringsavdelningen undersöka möjligheten att renovera
byggnaderna vid sidan om Trädgårdsmästarvillan, garage, verkstad och förråd i syfte
att eventuellt utvidga verksamheten. Detta skall ske med befintligt djurbestånd.
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Härutöver förseslås att verksamheten skall undersöka möjligheterna och behovet av
olika aktiviteter i syfte att tillgängliggöra djurparken än mer för barn och vuxna. Detta
kan exempelvis vara att utveckla och anordna:

- djurskötargrupper” i syfte för barn att lära sig sköta om djuren på gården,
- bondgårdsskola” som riktar sig till förskolor och barnen får själva utforska och lära om
- djuren och skaffa ett förhållningssätt till djur och natur,
- barnkalas
- utveckla verksamheten kring guidad visning och studiebesök för skolan och andra grupper,
- övriga arrangemang för allmänheten såsom exempelvis klapphagar och ponnyridning.
Beslut
Arbetsutskottets förlag till beslut i kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens utredning gällande alternativ driftsform
och ger förvaltningen i uppdrag att påbörja de föreslagna kvalitetshöjande åtgärderna i syfte
att utveckla djurparkens verksamhet.
Expedieras till
Jan Wärn
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