
Caféverksamhet Kaleido

Bakgrund och nuläge

Behovet av ett café
Kultur, park och fritid ansvarar för driften av Kaleido, en samlingslokal där en mängd kommunala 
aktiviteter/verksamheter håller till. Det har länge funnits ett uttalat behov av möjligheter att erbjuda 
fika för besökarna i huset. Ett socialt företag drev ett enklare café under en period, men i dagsläget kan 
inte Kaleidos besökare köpa sig en kopp kaffe på plats.

Förutsättningarna för någon form av caféverksamhet är dock inte optimala. Köket är inget 
tillagningskök och kommunen ska inte heller konkurrera med privata verksamheter.

Behovet av sysselsättning:
Kommunens arbetsmarknadsenhet har uppdraget att erbjuda insatser mot de grupper som har 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. I anslutning till Repris butik i Öjebyn erbjuds en mängd 
arbetsuppgifter i ett flertal verkstäder, där deltagarna arbetar utifrån sina egna förutsättningar. Arbetet 
leds av arbetsinstruktörer och vägledare.

Uppdrag - Café i samverkan
Nu har Repris, som ingår i Samhällsbyggnad, fått uppdraget att driva servering på Kaleido. Det blir 
initialt en försöksperiod fram till årsskiftet 2016/2017. Huvudman och uppdragsgivare är Kultur, park 
och fritid. Om försöket faller väl ut kan en avknoppning (socialt företag) vara en tänkbar möjlighet på 
sikt, om det bedöms som att en servering underlättar Kaleidos ambitionen att blir en levande 
mötesplats. 

Arbetet leds av en handledare från Repris och bemanningen bygger på Repris deltagare, som 
rekryteras bland annat via socialtjänsten, Försäkringskassan etc. Caféet kompletterar därmed Repris 
utbud av ”mellanarbetsplatser” där deltagarna får lära sig språk, träna på rutiner och arbetsträna efter 
förmåga. Caféet blir en ny värdefull arbetsplats och meningsfulla arbetsuppgifter åt personer som 
behöver hjälp att komma ut i arbetslivet, bland annat personer med funktionsnedsättning, nyanlända, 
unga samt personer med kort utbildningsbakgrund.

Verksamhet kan kopplas mot såväl mångfaldsmålet som kulturmålet.

Kort fakta
 Caféet kommer inte att få ett specifikt namn, utan det blir en del av Kaleidos erbjudande.
 Verksamheten kommer att börja i liten skala. 
 Primär kundgrupp är de som deltar i Kaleidos olika aktiviteter. 
 Öppettiderna blir samma som Kaleidos – ti-fre 12-18, lö 12-16
 Marknadsmässiga priser 
 Tillagning kommer att ske i hyrt kök i närheten av Kaleido.
 Eventuellt överskott från verksamheten går tillbaka till verksamheten. 

Syfte (effektmål)
KPF - Ökat antal besökare på Kaleido, skapa en levande mötesplats
Repris - utvecklande arbetsplatser och meningsfulla arbetsuppgifter åt personer som behöver hjälp att 
komma ut i arbetslivet, möjlighet rusta deltagare för framtida sysselsättning i cafébranschen.



Målgrupper och kommunikationsmål
Kaleidos besökare Ökad kännedom om Repris/kommunens arbetsmarknadsinsatser

Positivt inställda till vht (alla har rätt till ett arbete)
Upptäcka Kaleido bredd som mötesplats

Föreningar Ökad kännedom om Kaleidos utbud/erbjudande/innehåll
Ökad kännedom om Repris/kommunens arbetsmarknadsinsatser
Positivt inställda till vht (alla har rätt till ett arbete)
Ökad efterfrågan på fika i samband med aktiviteter i huset

Allmänheten Ökad kännedom om Repris/kommunens arbetsmarknadsinsatser
Ökad kännedom om Kaleidos bredare utbud/erbjudande
Skapa nyfikenhet, lust att besöka Kaleido
Välvilja – alla har rätt till ett arbete

Besökare i stan Öka kännedom om Kaleidos utbud/erbjudande/innehåll
Skapa nyfikenhet, lust att besöka
Välvilja – alla har rätt till ett arbete
Ökad kännedom om Repris/kommunens arbetsmarknadsinsatser

Caféägare i Piteå Kännedom och acceptans om Repris delaktighet i serveringen på Kaleido
Positiv inställning, här tränas presumtiv arbetskraft 

Budskap
Ny arbetsplats för Repris deltagare
Erbjuder meningsfull sysselsättning till personer som behöver hjälp att närma sig arbetsmarknaden
Alla mår bra av att jobba/alla har rätt att ha ett jobb
Verkar för mångfald platsen– mötesplats för alla

deltagare - unga, personer med funktionsnedsättning, nyanlända mm

Breddar Kaleidos erbjudande/utbud
Möjligheter för besökare att ta en fika i samband med exv besök i Konsthallen
Försöksperiod, socialt företag möjlig lösning i framtiden (typ Ebeneser i Luleå)
Framgångsfaktorer (jämf Jobbcentralen) – endast en aktör (PK), samverkan över förvaltningsgränser, 
tiden mogen/Kaleido börjar ta form 

Nyhetspitch
Ny ”mellanarbetsplats” (arbetsträna, språkpraktik etc)
Möjlighet ta en fika när man besöker Kaleido

Möjliga effekter

Bästa utfall
Förståelse och acceptans, positiv inställning bland medborgare och besökare
Kaleido levande mötesplats
Bra kundtillströmning – bra träning för deltagarna
Positiva omdömen/gott renommé (kvalitet i leveransen)
Hantering: blir mottagandet positivt kan vi kommunicera verksamheten mer och tydligare

Risker
Diskussion kring konkurrenssituationen
Med tanke på skriverier den senaste tiden kring konkurrenssituation (Svartklubb/krokodil etc) så kan 
vi förvänta oss en del synpunkter kring driften av caféet. Kan komma både i form av insändare, i 
sociala medier och utspel till pressen.



Hantering: Bemöts av utnämnda talespersoner som utgår från gemensam plattform för  
kommunikationen.

Brist på kvalitet/leverans
Handlar om tillgång av personal och vad deltagarna klarar av. Hänger ihop med kundtryck och hur 
mycket det finns att göra. 
Hantering: Repris (Samhällsbyggnads) fråga – se över bemanning, utbud etc. 

Brist på tillgång av deltagare
Svagt inflöde av deltagare senaste året, inget klart för närvarande. Kan leda till att verksamheten 
ifrågasätts om det (nästan) bara är Repris ordinarie personal på plats. Kan också leda till brister i 
kvalitet/leverans – att man är för få på plats.
Hantering: Repris (Samhällsbyggnads) fråga – se över bemanning, utbud etc.

Bristande kundunderlag
Ambitionen att i första hand rikta oss till besökare på Kaleido och inte direkt marknadsföra oss utåt 
kan leda till att tillströmningen av kunder är för lågt. Kan innebära att arbetsuppgifter saknas för 
deltagarna, träningstillfällen uteblir. 
Hantering: KPF – marknadsföra Kaleidos breddade utbud – utåt och bland de 

verksamheter/föreningar som har aktiviteter i huset
Repris (Samhällsbyggnads) fråga – se över bemanning, utbud etc. 

För dåligt utbud
Nämnda risker kring inflöde av deltagare och kunder kan påverka utbudet. För litet utbud gör 
serveringen mindre intressant, erbjuder dessutom mindre stimulerande arbetsuppgifter.
Hantering: Hänger ihop med flera risker som är nämnda. Måste hanteras som helhet – skapa 

efterfrågan, säkerställa tillgången på deltagare, hålla kvalitetsnivån etc.

Grafisk identitet
Caféet är i huvudsak ett komplement till Kaleidos verksamhet. Det innebär att caféet inte har något 
eget grafiskt uttryck, utan ska harmoniera med Kaleidos grafiska identitet och befintliga lokaler. Det 
gäller också informationsmaterial för caféets eventuella aktiviteter.

Repris delaktighet ska tydligt framgå i egen budskapsbärande skylt där Repris märke exponeras, samt i 
vårt berättande på webb och på Facebook. Kan också framgå i text i grafiska enheter.

Kontaktperson/Talesperson
Gäller alla mediekontakter – artiklar, insändare, sociala medier etc

Peter O Ekberg, avdelningschef Kultur/Kulur, park och fritid (efterträdande/tf  avd.chef från 1 okt)
Håkan Johansson, avdelningschef Kompetensförsörjning/Samhällsbyggnad

Ansvarig 
Uppdragsgivare: Peter O Ekberg, Kultur, park och fritid
Ansvarig Repris verksamhet: Håkan Johansson


