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Beslut - Tilldelningsbeslut för tjänstekoncession för
caféverksamhet i Culturen
Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Niclas
Lindberg, kulturchef, Karin Nordström, stadsantikvarie, Ulrika Gustafsson,
direktör Stadsarkivet, Anne Halén, strateg, lämnar sammanträdet på grund av
sekretess.
Beslut
1. Kulturnämnden godkänner förlag till tilldelningsbeslut avseende
upphandling för tjänstekoncession caféverksamhet Culturen.
2. Kulturnämnden antar anbud från Folkets bio Västeråsavdelningen,
(organisationsnummer 878001-3580), i denna upphandling. Direktören ges i
uppdrag att teckna avtal i denna upphandling avseende caféverksamhet i
Culturen med Folkets bio Västeråsavdelningen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Förvaltningen har efter övertagandet av Culturen sett över lokaldriften i
samarbete med Teknik- och fastighetsförvaltningen. Bland annat tydligare
gränsdragningar, brandöversyn, ny entré och en stabilare lösning för
lokalupplåtelse.
Kulturnämnden ansvarar för cirka 1700 kvm av Culturens yta. Bland annat
Culturtorget som är en allmän, central plats där verksamheter och besökare i
huset rör sig från och till arbetsplatser eller arrangemang. Men här
uppehåller sig också många, till exempel för att se utställningar eller fika.
Vid Lilla Entrén, i anslutning till biografen, har Folkets Bio
Västeråsavdelning (Bio Elektra) bedrivit caféverksamhet efter
överenskommelse med dåvarande hyresvärden (Culturen ekonomisk
förening) för caféytan. Verksamheten har under upphandlingsperioden
tillfälligt fortsatt med slutdatum 2021-12-31.
En caféverksamhet av hög kvalitet är en viktig förutsättning för fortsatt
utveckling av Culturen som kluster för olika kulturverksamheter. Att kunna
köpa fika uppskattas av både verksamheter och besökare då caféet är en
naturlig samlingsplats och även viktig som servering vid större
kulturarrangemang i huset i samverkan med andra verksamheter.
För att säkra en hållbar drift av caféverksamhet på Culturen har
förvaltningen valt att utlysa en upphandling av en tjänstekoncession inom
ramen för upphandling av koncessioner (LUK). Upphandlingsenheten har
bistått förvaltningen i hantering.
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Annonsering har skett i E-avrop mellan den 1 november och 28 november.
Efter anbudsöppning den 29 november har de två anbud som kommit in
utvärderats och det anbud som uppfyller kraven föreslås tilldelning av avtal.
Då detta är ett upphandlingsärende råder sekretess på ärendet.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut till nämnden:
1. Kulturnämnden godkänner förlag till tilldelningsbeslut avseende
upphandling för tjänstekoncession caféverksamhet Culturen.
2. Kulturnämnden antar anbud från NN i denna upphandling. Direktören ges
i uppdrag att teckna avtal i denna upphandling avseende caféverksamhet i
Culturen med NN.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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