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Idrotts- och fritidsnämnden 

Upphandling av kioskverksamhet på Studenternas fotbollsarena 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av kioskverksamhet på 
Studenternas fotbollsarena i enlighet med vad som framgår av ärendet. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslås få nämndens uppdrag att genomföra upphandling av 
kioskverksamheten på den nya fotbollsarenan på Studenternas IP med 
sortiment, avtalslängd, hyra och ekonomisk ersättning till föreningarna som grund. Utöver de 
kiosker som upphandlingen gäller kommer det också att finnas en kiosk som vid mindre 
arrangemang, tex bredd- och ungdomsarrangemang, kan användas som en föreningsdriven 
kiosk. 

Ärendet 
I nämndens inhyrning av lokaler i den nya fotbollsarenan på Studenternas IP ingår ett antal 
kiosker som ska ge service till evenemangsbesökare. På den gamla arenan hanterades 
försäljningen inne på arenan av föreningar. I den nya arenan kommer inte detta vara möjligt, 
bland annat genom att flera, utöver föreningar, kommer att vara evenemangsarrangörer. 

Som förberedelse inför en upphandling har en s.k. RFI (Request For Information) genomförts 
med stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontorets enhet för upphandling och inköp 
och Sport och rekreationsfastigheter AB, där två anmälda leverantörer kom med synpunkter 
inför en kommande upphandling. 

Sortimentet bör vara ett basutbud som en publik förväntar sig kunna handla under en 
fotbollsmatch och att dessutom en del av sortimentet ska ha ett hälsoperspektiv. 
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Då leverantören förväntas att investera i inventarier så behöver man komma överens om en 
längre avtalsperiod. 

Utöver de kiosker som upphandlingen gäller kommer det också att finnas en kiosk som vid 
mindre arrangemang, tex bredd- och ungdomsarrangemang, kan användas som en 
föreningsdriven kiosk. 

Förvaltningen föreslås få nämndens uppdrag ett genomföra en upphandling av 
kioskverksamheten på Studenternas fotbollsarena med ovanstående inriktning 

Ekonomiska konsekvenser 
Nämndens hyresintäkt förhandlas med tänkt leverantör i upphandlingen. 
Det ska i förhandlingen med blivande leverantör också lämnas utrymme för en ekonomisk 
ersättning till föreningarna. 
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