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§ 32 2019.177 KUN

Information och diskussion om upphandling av caféverksamhet vid
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.
Under dagens sammanträde med det förstärkta arbetsutskottet lämnas information i detta
ärende och diskussion förs 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 samråd föreslår arbetsutskottet 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.

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
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.
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