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Plats och tid Västkusten, Norrgatan 25, klockan 10.45 – 12.00 

Beslutande Lena Språng (C), ordförande 
Jenny Bolgert (S), vice ordförande 
Sven Andersson (M) 

 

Övriga deltagare Sebastian Larsson, nämndsekreterare 
Olof Johansson, enhetschef bad 
Per Eriksson, handläggare 

Utses att justera Sven Andersson (M) 

Justeringens plats 
och tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen, Norrgatan 25, 8 september 2020 

Sekreterare Sebastian Larsson Paragraf 94-94 

Ordförande Lena Språng (C) 

Justerande Sven Andersson (M)   
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 § 94 Dnr KFN 2019/0189 
 
 

Tilldelningsbeslut gällande extern drift 
badverksamhet 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
 

1. Uppdraga åt förvaltningschefen att genomföra tilldelning till Medley 
AB enligt bilaga Utvärderingsmatris 2020/0079.  

2. Uppdraga åt förvaltningschefen att teckna avtal med Medley AB 
gällande extern drift av badverksamhet. 

 
Jenny Bolgert (S) deltar inte i beslutet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen uppdrogs (2019/0189-14 §44) att genomföra en 
tjänstekoncessionsupphandling för badanläggningarna Pingvinen, 
Simstadion i Varberg och Veddige Simhall. Den sistnämnda som en option. 
Vidare skall simskoleskjutsar ingå i tjänstekoncessionen. 
 
Beslut fattades om lägsta godtagbara anbud för tjänstekoncessionsavgift 
skall vara 21 880 tkr för hela avtalsperioden om 7 år (KFN2019/0189 §69). 
Tjänstekoncessionsavgiften gäller drift av Pingvinen och Simstadion under 
hela avtalsperioden samt Veddige simhall under första halvåret 2021. Vid 
fortsatt drift av Veddige simhall efter 2022-01-01, ersätts 
koncessionshavaren med 400 tkr per år.  
 
Beslutsunderlag 
KFN 2019-0189-8 Slutrapport drift av badanläggningar 
KFN 2019-0189 §44  
KFN 2019-0189 §69 Beslut om lägsta tjänstekoncessionsavgift vid drift av 
badanläggningar 
Tilldelningsbeslut KFN 2020/0079 
Utvärderingsmatris KFN 2020/0079 
 
 
Övervägande 
Upphandlingen har utformats med utgångspunkt från slutrapporten 
gällande extern drift av bad- och simverksamhet. Vidare har hänsyn tagits 
till grupperna personal, föreningar, besökande/kunder och simskola. Detta 
i enlighet med den risk- och konsekvensbedömning som utfördes vid 
tidpunkten för slutrapporten. 
Två anbudsgivare har lämnat in anbud. Båda anbuden uppfyller ställda 
krav och är kvalificerade för utvärdering. 
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Utvärderingen har genomförts i två steg. I en första omgång har en 
bedömning och poängsättning av ett antal mervärden i anbudens skriftliga 
genomförandebeskrivning utförts: 

• Service & utbud 
• Bemanning, personal, organisation 
• Säkerhet 
• Vattenkvalitet, städning 
• Utveckling, framtidsplaner 

 
Därefter, i en andra omgång, har anbudsgivarnas muntliga presentation 
utvärderats:  

• anbudsgivarens förmåga att beskriva sitt genomförande av 
uppdraget på ett förståeligt och trovärdigt sätt 

• anbudsgivarens förmåga att skapa förtroende och engagemang 
• anbudsgivarens förmåga att svara på Varbergs kommuns frågor 

 
Anbudens erhållna poäng har omräknats till kronor för att utgöra 
mervärdespåslag. Ett jämförelsetal har sedan beräknats genom att 
mervärdespåslaget adderas till anbudssumman. Av de två utvärderade 
anbuden fick Medley AB högre jämförelsetal än Fair Utveckling AB. 
Anbudet från Medley AB, med koncessionssumma 22 010 tkr är således det 
ekonomisk mest fördelaktiga anbudet.  
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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