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Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Den 4 mars 2019 öppnade 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
den uppkomna situationen började förvaltningens Arbetsmarknadsenhet att driva
caféverksamheten.
Den 20 mars § 44 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att påbörja ytterligare en tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga
Parkbad i syfte att en leverantör skulle vara på plats 2020-01-01. Förvaltningen genomförde
därmed en ny tjänstekoncessionsupphandling och efter avslutat upphandlingsförfarande
kunde förvaltningen konstatera att endast ett anbud hade inkommit samt att detta anbud inte
uppfyllde de krav som angavs i förfrågningsunderlaget.
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 augusti 2019 § 93 beslutade
nämnden att Nolhaga Parkbads café skulle fortsätta att drivas i kommunal regi. Vid samma
tillfälle beslutades det också att en utvärdering av caféverksamheten skulle genomföras efter
den 31 maj 2020 så att nämnden vid sitt nämndsammanträde i juni 2020 skulle kunna
besluta om en ny tjänstkoncessionsupphandling skulle genomföras eller ej. En utvärdering
skulle genomföras i syfte att ta fram underlag för en ekonomisk bild av verksamheten under
ett budgetår med full verksamhet.
Förvaltningens yttrande
Under våren har Nolhaga Parkbad haft en kraftfull minskning av antal besökare till följd av
pandemin Covid-19. Detta har också inneburit en reducerad försäljning i caféet. Att utvärdera
caféverksamheten i sin helhet under rådande omständigheter blir därför inte meningsfullt då
försäljningen i cafét har minskat med 70 % under våren. Under 2019 och fram till de första
månaderna 2020 hade Nolhaga Parkbad cirka 3000 badgäster i veckan. Efter mars månad
2020 har antalet badgäster minskat till hälften.
Kommunens upphandlingsenhet har genomfört en central upphandling av cafévaror för
nämndens samtliga caféverksamheter. Detta avtal avropar Nolhaga Parkbads café och det
finns idag ett utbud av enklare varor till försäljning i cafét. Förvaltningen föreslår att
caféverksamheten i Nolhaga Parkbad fortsätter att drivas i egen regi. På grund av rådande
pandemi och det svårbedömda framtida läget kan förvaltningen idag inte säga när en
utvärdering av caféverksamheten kan ske.
Arbetsmarknadsenhetens deltagare driver cafét utan anmärkningar.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
Nolhagas café ska fortsätta att drivas i kommunal regi genom Arbetsmarknadsenheten.

Beslutet ska skickas till
Arbetsmarknadsenheten och Nolhaga Parkbad
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