
Malmö stad 
Fritidsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2017-05-18 kl. 08:30 Sluttid: 10:15

Plats St Gertrud, Östergatan 7 b

Beslutande ledamöter Frida Trollmyr (S), Ordförande
Tony Rahm (M), Andre vice ordförande
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Olle Schmidt (L)
Jörgen Grubb (SD)
Dündar Güngör (S), Ersättare
Johan Sjöstrand (S), Ersättare

Ej tjänstgörande ersättare Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Joakim Larsson (M)
Hynek Olsak (SD)

Övriga närvarande Johan Hermansson, Fritidsdirektör
Johanna Wikelo, Sekreterare
Marie Andersson, Personalrepresentant (Kommunal)

Utses att justera Olle Schmidt (L)

Justering 2017-05-24 

Protokollet omfattar §76
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§ 76 Medborgarförslag angående driften av Ribersborgs kallbadhus

FRI-2017-539

Sammanfattning     
Fritidsförvaltningen 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.

Beslut
Fritidsnämnden föreslås besluta

att skicka yttrandet i ärendet vidare till förslagsställaren.

  
Beslutsgång

Ordförande yrkar bifall till yttrandet med tillägg av meningen

"Fritidsnämndens ordförande har inte tagit några beslut i ärendet."

samt en mindre språklig justering.

Ordförande finner att förslaget vinner gehör.

Särskilda yttranden, reservationer

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

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av PUL.
 G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnd 170518
 Efter AU- Yttrande fritidsnämnden 170518
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Fritidsnämnden 2017-02-16 

Ärende: 8 

Ang: Medborgarförslag angående driften av Ribersborgs kallbadhus 

 

Vi i alliansen är oroliga över den process och den vändning som upphandlingen har tagit. 

Uppenbarligen är besökarna av kallbadhuset väldigt nöjda med dem som driver det idag. Som vi 

vet vann inte denna aktör den nya upphandlingen som precis genomfördes och det har bildats en 

stor or hos besökarna om att kvalitén ska försämras. Man har hittills bl.a. varit väldigt nöjd med 

den restaurang som finns här. Vi tycker det är märkligt att kravet på restaurang inte har funnits 

med i upphandlingsförfarandet. Utöver detta upplever badgästerna att dialogen och öppenheten 

kring upphandlingsprocessen varit mycket dålig. Vi anser det viktigt att dialogen med de som 

faktiskt använder och brukar våra anläggningar är med i processen och känner sig 

välinformerade, här finns uppenbarligen mycket att göra inför kommande upphandlingar. För 

konsekvensen kan bli att anläggningen inte använda i den omfattning som den görs idag och det 

skulle vara väldigt tråkigt. Vi kommer noga följa utvecklingen när en ny aktör tar över för att 

säkerställa att en av Malmös unika platser fortsatt blir en uppskattad mötesplats.  

 

 

 

Vice, ordf. Tony Rahm (M)  Elisabet Landrup (M) 

 

 

Olle Schmidt (L)      

 

 

Med instämmande av 

 

 

Danica Srnic (M)  Joakim Larsson (M) 

 

 

Särskilt yttrande 
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