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Fritidsnämnden
Datum

2017-05-18

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

FRI-2017-539

Förslagsställaren

Medborgarförslag angående driften av Ribersborgs kallbadhus
Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Fritidsnämnden har tagit emot ett medborgarförslag gällande driften av Ribersborgs kallbadhus. Förslagställaren ifrågasätter förfarandet kring förändringar i driften samt avsaknaden av
transparens i själva upphandlingsförfarandet. Förslagsställaren föreslår att hela anbudsprocessen genomlyses och att nuvarande entreprenör erbjuds ett hyresavtal med inskrivna direktiv för prissättning vid besök.

Yttrande

Ett medborgarförslag med drygt 500 namnunderskrifter angående driften av Ribersborgs
kallbadhus har inkommit till fritidsförvaltningen den 22 februari 2017. Samma medborgarförslag har även lämnats in till stadsområdesförvaltning Norr där medborgarförslaget har behandlats i deras nämnd 29 mars 2017. Mot bakgrund av att det är Fritidsnämnden som ansvarar för Ribersborgs kallbadhus och arrenderingen av kallbadhusets drift beslutade Stadsområdesnämnd Norr att sända förslaget vidare till Fritidsnämnden
Förslagställaren ifrågasätter förfarandet kring förändringar i driften av Ribersborgs kallbadhus samt avsaknaden av transparens i själva upphandlingsförfarandet. Förslagsställaren föreslår att hela anbudsprocessen genomlyses och att nuvarande entreprenör erbjuds ett hyresavtal med inskrivna direktiv för prissättning vid besök.
Malmö stad, fritidsförvaltningen som är en upphandlande myndighet genomför upphandling
av drift avseende Ribersborgs kallbadhus i enlighet med förfrågningsunderlaget daterat den
14 november 2016.
En upphandling avseende driften genomfördes även under våren 2009 efter beslut i fritidsnämnden vid mötet den 18 februari 2009. Vid mötet togs beslut att en upphandling skulle
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genomföras, men det togs även en del beslut av principiell karaktär såsom öppettider, prissättning, kompetenskrav på personal, insyn i verksamheten samt forum för brukardialog.
Eftersom det i aktuell upphandling inte finns några ändringar av principiell karaktär så är beslutet att genomföra en upphandling delegerat till förvaltningsdirektören enligt gällande delegationsordning daterad februari 2016. Fritidsnämndens ordförande har inte tagit några beslut
i ärendet.
Fritidsförvaltningen har för att även i fortsättningen kunna ställa krav på den framtida entreprenören avseende bl.a. prissättning, öppettider, ordningsregler m.m. genomfört den aktuella
upphandlingen i enlighet med lag(2007:1 091) om offentlig upphandling(”LOU”). På så vis
har fritidsförvaltningen säkerställt att fritidsnämnden har ett inflytande över fastigheten och
den verksamhet som bedrivs i syfte att tillvarata samtliga Malmö stads innevånares behov av
återhämtning och rekreation, något som inte hade varit möjligt vid ett förlängt hyresavtal.
Mot bakgrund av ovan har fritidsförvaltningen bedömt att det vore direkt olämpligt och i
strid med LOU att endast förlänga hyresavtalet med den nuvarande entreprenören. Driften
avseende Ribersborgs kallbadhus har således upphandlats som en upphandling av tjänster
och genomförts som ett öppet förfarande enligt LOU och de regler i LOU som gäller för
upphandlingar över tillämpligt tröskelvärde.
Fritidsförvaltningen har efter begäran, lämnat ut begärda handlingar i upphandlingen, med
undantag för uppgifter om nyckelpersoner som inte är offentliga sedan tidigare, uppgifter
om arbetssätt, organisation och tekniska beskrivningar och dylikt, uppgifter om genomförande av uppdraget och erbjudna lösningar(genomförandebeskrivningar) samt uppgifter om
kostnadskalkyler. Samtliga uppgifter som inte lämnats ut har sekretessmarkerats med stöd av
31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Fritidsförvaltningen har under hela upphandlingsprocessen hjälp av advokatfirman Lindahl
men respektive beslut har tagits av förvaltningsdirektören enligt gällande delegationsordning.

Ordförande

Frida Trollmyr
Sekreterare

Johanna Wikelo
Tony Rahm (M), Olle Schmidt (L) och Elisabet Landrup (M) inkommer med särskilt yttrande.

