
 

Ärende 19 

Godkännande av avtal 

Kaskad 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 
 
 Datum (2018-06-14) 
 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Avtal mellan Tingsryds kommun och Medley AB avseende hyresavtalet, av Vat-
tenpalatset Kaskad  
 
Förslag till beslut 

 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna påskrivet hyresavtal, mellan Tingsryds 

kommun och Medley AB, av Vattenpalatset Kaskad i Tingsryd. 

2. Hyrestiden är perioden 2018-07-01 – 2023-06-30, med en option på 3 års förläng-
ning, för perioden 2023-07-01 – 2026-06-30. 

 
 
Beskrivning av ärendet 

Vattenpalatset Kaskad har sedan 2012-01-01 legat på entreprenad, efter intern utredning 
hösten 2017, beslutades att fortsätta ha driften av Kaskad på entreprenad. 
 
 
Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen i samråd med kommunens fastighets-
strateg och upphandlingsenhet. Själva förfrågningsunderlaget är framställt och upparbe-
tat av konsult Anderas Luiga vid Sidecore AB. 
Påskriven, överenskommelse om avstående från besittningsskydd, har skickats till hy-
resnämnden i Jönköping. 
 
Beslutsunderlag 

Bifogat avtal med bilagor 
 
Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Medley AB 
Utvecklingsavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenth Axelsson   Christina Gutierrez Malmbom  
Kultur-och fritidssamordnare  Utvecklingschef 
Kommunledningsförvaltningen   
 

~Tingsryds 
~kommun 



1. Parter 

Hyres avtal 

Vattenpalatset l<askad 

Mellan parterna Tingsryds kommun 212000-0621 (nedan kallad Hyresvärden) och 

Leverantören, Medley AB 556609-1541 (nedan kallad Hyresgästen) har följande 

hyreskontrakt upprättats. 

2. Inledning 

Mellan parterna har i9ag tecknats ett avtal gällande driften av Vattenpalatset Kaskad. 

Avtalen gäller parallellt och är ömsesidigt beroende av varandra. I det fall driftavtalet 

avslutas i fö1tid, av en eller annan orsak, ska också hyresavtalet från samma datum 

upphöra att gälla. På motsvarande sätt ska driftavtalet upphöra att gälla om hyresavtalet 

avslutas i fö1tid. 

3. Hyresobjekt 

Det på fastigheten Tings1yd Örnen 23 belägna badhuset "Vattenpalatset Kaskad" nedan 

benämnd Lokalen. Fastighetsbeteckning Tingsryd Örnen 23, belägen på Södra Storgatan 

90A. 

4. Lokalens skick och användning 

Lokalen med tillhörande utlymmen uthyrs i befintligt skick att användas till bad och 

friskvård samt därmed förenlig verksamhet. Detta innebär att eventuella brister och fel 

som föreligger på tillträdesdagen inte skall medföra de skyldigheter för Hyresvärden för 

skada eller brist som omnämns i 12 Kap. 9-18 §§ jordabalken. 

5. Lokalens storlek och omfattning 

Omfattningen av förhyrda lokaler framgår av Avtal avseende driftentreprenad för 

Vattenpalatset Kaskad, Bilaga 1 Ritningar. 

6. Hyrestid 

Hyrestiden är perioden 2018-07-01 - 2023-06-30. Hyresvärden har en option på 3 års 

förlängning av avtalet, för perioden 2023-07-01-2026-06-30. 
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7. Hyresvärdens option 

Hyresvärden ska meddela Hyresgästen minst 9 månader före avtalstidens utgång om 

Hyresvärden avser att förlänga avtalet till att omfatta även optionsåren. 

8. Hyra 

Hyresgästen ska till Hyresvärden, för rätten att disponera Vattenpalatset kaskad, erlägga 

en hyra av SEK 5 000 000 per 12 månader. 

9. Indexklausul 

Ingen indexreglering av avtalad hyra sker under avtalstiden. 

10. Hyrans betalning 

Hyran erläggs mot faktura i förskott senast sista vardagen före vmje ny kalendermånads 

bö1jan. 

11 . Mervärdeskatt (Moms) 

Om Hyresvärden efter beslut av skattemyndigheten blir skattskyldig till moms för 

uthyrning av Lokalen skall Hyresgästen utöver hyran erlägga vid vmje tillfälle gällande 

moms. Denna, som erläggs samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, 

enligt vmje tidpunkt gällande regler för moms på hyra, på i förekommande fall enligt 

hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. 

12. Ränta och betalningspåminnelse 

Vid försenad hyresbetalning ska Hyresgästen erlägga ränta enligt räntelagen och 

ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen (1981 :739) om ersättning för 

inkassokostnader mm. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid vaije tillfälle 

gäller enligt förordningen (1981: 1057) om ersättning för inkassokostnader m m. 

13. Inredning/inventarier mm 

Lokalen uthyres med för verksamheten avsedd fast- och lös imedning samt inventarier. 

Inventarielista framgår av Avtal avseende driftentreprenad för Vattenpalatset Kaskad, 

Bilaga 2 Inventarieförteckning. 

Vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse 

träffats, bmtföra honom tillhörig egendom och återställa lokalerna i godtagbmt skick. 
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Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra 

besiktning av lokalerna. Om lokalen till följd av Hyresgästens åtgärder, vidtagna med 

eller utan Hyresvärdens medgivande, vid avflyttningen innehåller material som inte 

särskilt överenskommits att Hyresvärden svarar för, ska Hyresgästen avlägsna materialet 

eller ersätta Hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom förekommande 

avfallsskatt, transpmi och avgift för deponering eller motsvarande. 

14. Driftskostnader för värme, varmvatten och el 

Erforderlig uppvärmning av Lokalen ombesö1jes av Hyresvärden. Varmvatten och el 

tillhandahålls hela året. 

1 5. Driftskostnader för vatten och avlopp 

Erforderliga vatten- och avloppskostnader ombesö1jes av Hyresvärden. 

1 6. Ledningar för telefoni- och datakommunikation 

Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och 

datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i lokalen 

som Hyresgästen efter samråd med Hyresvärden väljer. Hyresgästen svarar för 

driftskostnader avseende tele- och datakommunikation. 

17. Emballage och sophämtning 

Emballage och sophämtning ombesörjs och bekostas av Hyresvärden. Hyresvärden 
tillhandahåller sopkärl och erforderligt soputrymme. 

1 8. Fastighetsskatt 

Fastighetsskatt ingår i hyran. 

1 9. Fastighetsdrift och underhåll 

Gränsdragningslista i av Avtal avseende driftentreprenad för Vattenpalatset Kaskad, 

Bilaga 3 Gränsdragningslista reglerar ansvarsfördelning mellan Hyresvärd och 

Hyresgästen avseende fastighetsdrift och underhåll. 

20. Tillgänglighet till vissa utrymmen 

Utrymmen som fastighetsskötare och personal från Energiverket, VA-verket, Telia eller 

motsvarande måste ha tillgång till ska hållas lätt tillgängliga. Hyresgästen ska tillse att 

tillträdet till sådana utrymmen inte blockeras med skåp, backar, varor och dylikt. 
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21. PBL-avgifter 

Om Hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och Hyresvärden 

till följd härav enligt reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift ska 

Hyresgästen till Hyresvärden utge motsvarande belopp. 

22. Nedsättning av hyra 

Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att Hyresvärden 

låter utföra underhåll eller reparation av de förhyrda lokalerna eller fastigheten i övrigt 

utgår i enlighet med hyreslagens regler. 

23. Myndighetskrav mm 

Det åligger Hyresvärden att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som 

av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, 

brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för 

lokalens nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden 

innan åtgärder vidtas. 

24. Skyltar, markiser, fönster, dörrar etc 

Hyresgästen har rätt att efter Hyresvärdens medgivande uppsätta skyltar, markiser mm 

under förutsättning att Hyresgästen inhämtat härför erforderligt tillstånd av berörd 

myndighet. Vid avflyttning ska Hyresgästen återställa husfasaden i godtagbart skick. 

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det Hyresgästen 

att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, 

markiser och antenner som genom Hyresgästens försorg placerats på fasaden. 

Hyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp på ytterväggarna till 

de av Hyresgästen förhyrda lokalerna utan Hyresgästens medgivande samt medger 

Hyresgästen optionsrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar. 

Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på fönster, dörrar och skyltar 

inomhus. I övrigt svarar Hyresvärden för skador. 

25. Städning 

Hyresgästen ansvarar för städning ay Lokalen. Städningen ska genomföras enligt vad som 

anges i driftavtalet och skall utföras på ett sådant sätt att den bidrar till ett långsiktigt 

bevarande av Lokalen. 
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26. Utvändig markskötesel 

Snöröjning, sandning samt skötsel av grönytor ingår i hyran enligt vad som anges i Avtal 

avseende driftentreprenad för Vattenpalatset Kaskad, Bilaga 3 Gränsdragningslista. 

27. Force majeure 

Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet 

att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad 

kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, 

eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Hyresvärden inte råder över 

och inte heller kunnat förutse. 

28. Villkor för ikraftträdande 

Detta avtal gäller under förutsättning av att Hyresgästen träffar avtal med Hyresvärden 

om avstående av besittningsskydd, Bilaga 1. Avtalet är för sin giltighet också beroende 

av Kommunstyrelsen i Tingsryds kommuns godkännande. 

29. Undertecknande 

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två 

likalydande exemplar, av vilka pmterna tagit var sitt. 

För Tingsryds kommun 

Tingsryd, ÅÅÅÅ-MM-DD 

J71'1/4Jfb-r() 8061 l 

Mikael Jeansson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bilagor 

För Medley AB 

Ort, ÅÅÅÅ-MM-DD 

~~h-"' \8.-Q~-01 

Bilaga 1 - Avtal om avstående av besittningsskydd 
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OBS! LÄS INFORMATIONEN PÅ SIDAN 2 INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN 

ÖVERENSKOMMELSE OM AVSTÅENDE FRÅN BESITTNINGSSKYDD- LOKAL 

ANSÖKAN TILL HYRESNÄMND 

Hyresvärd/Uthyrare 
Namn 

Tingsryds kommun 

Gatuadress 

Box 88 

Postnummer 

362 22 

Telefon dagtid 

0477-44100 

Ort 

TINGSRYD 

Telefon mobil 

TEXTA! Hyresgäst (-er) 
Namn 

Medley AB 

Gatuadress 

Dalavägen 14 

Postnummer 

169 56 

Telefon dagtid 

010-450 90 28 

Ort 

SOLNA 

Telefon mobil 

TEXTA! 

Gata 
Lokalens adress Södra Storgatan 90B 

Ort 

Tingsryd 
Fastighetsbeteckning 

örnen 23, Tingsryd 

Hyresavtalet (kopia på 
avtalet bör ges in) 

Dag då hyresavtalet undertecknades 

Överenskommelsens innehåll 

Tillträdesdag (dag då hyresförhållandet börjar/började) 

2018-07-01 

Vi kommer härmed överens om att hyresrätten till lokalen (-erna) inte skall vara underkastad bestämmelserna 
i 12 kap 57-60 §§ jordabalken, om uppsägning av avtalet sker på grund av 

D att lokalen ligger i ett hus som skall rivas eller undergå större ombyggnad 

[Z] annan orsak (utom när hyresnämndens godkännande inte behövs, se sid. 2) 

Giltighetstid: Denna överenskommelse gäller endast i fem år från tillträdesdagen, dvs. om hyresavtalet 
upphör inom fem år från den dag då hyresförhållandet inleds. 

Av denna överenskommelse följer bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter sådan uppsägning inte har rätt till ekonomisk 
ersättning eller ersättningslokal samt inte heller rätt till uppskov med avflyttningen. 

Ansökan Vi ansöker härmed om att hyresnämnden godkänner vår överenskommelse. 

Datum 

Hyresnämndens beslut 

HN-3 

Observera att hyresnämndens 
godkännande inte innebär att 
nämnden har godkänt villkoren i 
hyresavtalet. 



INFORMATION OM AVSTÅENDE FRÅN BESITTNINGSSKYDD- LOKAL 
(nya regler fr.o.m. den 1 januari 2006) 

2 

1. Besittningsskydd, vad innebär det? En lokalhyresgäst har i regel indirekt 
besittningsskydd enligt bestämmelserna i 12 kap 57-60 §§ jordabalken, om inte 
hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månader i följd. Detta innebär att 
hyresgästen i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för ekonomisk förlust som han 
förorsakas på grund av att hyresförhållandet upphör. Om hyresavtalet skall upphöra på grund 
av att huset skall rivas eller byggas om kan hyresvärden, istället för ekonomisk ersättning, 
anvisa hyresgästen en annan godtagbar lokal (ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger 
också att hyresgästen har rätt till skäligt uppskov med avflyttningen. 

2. Besittningsskyddet kan avtalas bort i vissa fall. Om hyresvärden och hyresgästen i en 
särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen skall avstå från sitt 
besittningsskydd gäller överenskommelsen . Har överenskommelsen träffats innan 
hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd, gäller den i regel endast om den har 
godkänts av hyresnämnden. 

Sistnämnda överenskommelse gäller dock utan nämndens godkännande om den har en 
giltighetstid på högst fem år från det att hyresförhållandet inleds och avser avstående 
p.g.a. att hyresvärden skall bedriva egen verksamhet i lokalen eller vid andrahandsupplåtelse 
även p.g .a. att hyresavtalet mellan fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra. 

3. Var finns blanketter och mer information? Du kan hämta blanketter hos hyresnämnden 
eller på hyresnämndernas webbplats www.hyresnamnden.se. Där finns också mer information 
om hyresrättsliga frågor. Hyresnämnderna har även telefonupplysning vissa tider. 
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BILAGA 2 INVENTARIEFÖRTECKNING 
 

Listan anger inventarier och maskiner vid uppdragets början. Entreprenören ansvarar för löpande 

underhåll och skötsel. Inventarielistan fastställs slutgiltigt i samband med att uppdraget påbörjas. 
 

 
 
Café 

 

7 st. bord 
 

25 st. stolar med armstöd 
 

1 st. stativ till soppåsar 
 

1 st. papperskorg groda 
 

1 st. serverings kyl 
 

1 st. kaffebryggare + 3 kannor 
 

1 st. pinnglassbox (ägs av GB) 
 

3 st. förvaringsboxar (ägs av GB) 
 

2 st. kylskåp 
 

1 st. drickakyl (ägs av Vitamin Well) 
 

 
 
Simhall 

 

8 st. runda plastbord 
 

2 st. fyrkantiga plastbord 
 

32 st. plaststolar 
 

1 st. fällbar plaststol 
 

6st. barnstolar 
 

1st. isflak 
 

1 st. personvåg 
 

3 st. runda plattor i bassängen 
 

2 st. rektangulära plattor i bassäng 
 

1 st. bassänglina 
 

2st. simstänger 
 

3 st. livräddningsdockor 
 

14 st. simbälten 
 

10 st. nackkuddar 

'Ilngsryds 
kommun 
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17 st. livbojar 
 

15 st. flytvästar 
 

1 st. flyttbar rutschbana till babysim 
 

diverse sim material (29 småplattor, 16 blåvita plattor 9 dykringar) 
 

 
 
Badmästarhytt 

 

1 st. högt cafébord 
 

2 st. höga stolar 
 

1 st. musikanläggning på hjul 
 

 
 
Vilorum 

 

1 st. brits 
 

1 st. defibrillator 
 

1 st. håv 
 

3 st. tunna madrasser 
 

3 st. halkmattor 
 

 
 
Bastu 

 

1 st. sittbänk 
 

3 st. halkmattor 
 

 
 
Städ 

 

1 st. skurmaskin 
 

1 st. Kärcher högtryckstvätt 
 

2 st. städvagnar med tillbehör 
 

2 st. dammsugare 
 

 
 
Entre 

 

4 st. sittbänkar 
 

1 st. litet träbord 
 

1 st. kassaapparat 

'Ilngsryds 
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1 st. BABS-terminal 
 

1 st. kylskåp 
 

1 st. glassbox (ägs av GB) 
 

1st. Vitamin Well kyl (ägs av vitamin well) 
 

 
 
Kontor 

 

1 st. skrivbord 
 

1 st. pärmhylla 
 

1 st. klädhängare 
 

 
 
Personalrum 

 

1 st. bord 
 

8 st. stolar 

'Ilngsryds 
kommun 
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Gränsdragningslista 
VATTENPALATSET KASKAD 
Ansvarsfördelning mellan leverantör och 
uppdragsgivare 

Tingsryds 
kommun 
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DEFINITIONER 
 

GRÄNSDRAGNING OCH ANSVARSFÖRDELNING 
MELLAN LEVERANTÖR OCH UPPDRAGSGIVARE 
Gränsdragningslistan klargör ansvarsfördelning mellan 
uppdragsgivare och leverantör för att skapa en klar och tydlig 
ansvarsfördelning och gränsdragning, såväl teknisk som ekonomisk. 
Principen är att den som beställer arbetet eller materialet betalar för 
det. 
Leverantören skall veta vilka rättigheter och skyldigheter denne har 
gentemot uppdragsgivaren. 
Gränsdragningslistan har upprättats inför upphandling av 
driftentreprenaden.  
 

ANVÄNDNINGSSÄTT 
Verksamheten är skyldig att anmäla till uppdragsgivaren samt 
hyresvärden om användningssättet för lokalen eller om lokalens 
disposition förändras. 
 

OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD OCH NYBYGGNAD 
Leverantören har inte rätt att bygga om, måla om eller i övrigt ändra 
lokalen. Leverantören får inte heller utföra installationsarbeten som 
berör elsystem, ventilationssystem, VVS eller annan för fastigheten 
gemensam installation. 
 

BEFINTLIGT SKICK 
Lokalen tillhandahålls i befintligt skick. Leverantören bekostar ev. 
förhöjd standard eller verksamhetsförändringar. 
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FASTIGHETSFÖRVALTNING  (F) 
Generellt gäller att alla arbetsuppgifter av teknisk karaktär avseende 
byggnader, dess installationer och fast inredning åvilar 
uppdragsgivaren. Exempel: inre och yttre skötsel, drifttillsyn, kontroll, 
justeringar, reparationer, underhåll. 
 

VERKSAMHET/ LEVERANTÖR  (V) 
Alla förekommande arbetsuppgifter som kan relateras till 
”verksamheten” i respektive lokal åvilar verksamheten/ leverantören 
 
F = Fastighetsförvaltning/uppdragsgivaren 
V = Verksamhet/leverantör 
F+V = Vid ny- och ombyggnad/investering och utbyte står F för 
kostnaden. Övriga kostnader t.ex. reparation, står V för. 
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FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSOMRÅDEN  

Utvändig skötsel, renhållning och städning av hårdgjorda ytor, gräs- och 

planteringsytor inom tomtmark 
F 

Manuell snöskottning, sandning och sopning av t ex entréer V 

Maskinell snöskottning och sandning av färdvägar F 

Ansvar för erforderlig snöskottning av tak F 

Upplåsning och låsning av entrédörrar V 

Kontroll och stängning av fönster V 

Kontroll och släckning av belysning V 

Städning av apparatrum, fläktrum och driftcentraler F 

Städning av synliga ventilationsdon (galler) V 

Byte av glödlampor, lysrör och glimtändare (inomhus) V 

Byte av glödlampor, lysrör och glimtändare (utomhus) F 

Mottagning av livsmedelsleveranser V 

Ansvarig för vakthållning V 

Ansvara för intern och extern post-och budgång V 

Interna och externa mattransporter V 

Distribution av förbrukningsmaterial för verksamheten V 

Tillvarata, förvara och utlämna tillvaratagna persedlar V 

Hissa och hala flagga V 

Mottagning av materielleveranser till verksamheten V  

Mottagning av materielleveranser till fastigheten F 

Reparation av möbler och övriga lösa inventarier V 

Möblering av lokaler V 

Upprätta skaderapporter V 

Emottagning av skriftlig och muntlig felanmälan F 

Anmälan skador och brister, upprätta felanmälan V 
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Ansvar för rätt temperatur och luftkvalitet i resp. lokal F 

Kontorsgöromål, typ kopiering, stencilering etc V 

Ansvar för nycklar, intern förvaring och utlåning V 

Ansvar för låssystem F 

Skötsel av blommor och blomlådor, invändigt V 

Ansvar för fast brandskyddsutrustning såsom brandposter F 

Ansvar för handbrandsläckare V 

Bottensugning av bassängerna i sådan utsträckning som krävs för att 

bassängerna alltid skall vara rena och fräscha. Dagligen. 
V 

Vattenprovning i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer på lördagar, söndagar 

och övriga helgdagar (men även på vardagar i begränsad omfattning, t.ex. vid 

sjukdom) 

V 

Vattenprovning i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer på vardagar, dock ej 

helgdagar 
F 

Hantering av vattenrengöringskemikalier F 

MARK 

BYGGDA DELAR  

Parkeringsanläggningar F enbart 

underhåll 

Bassänger, sim F 

Brunnar F 

Dammar F 

Fontäner F 

Fundament F 

Kulvertar F 

Läktare F 

Murar F 

Ramper F 
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Trappor F 

ÖVERBYGGNADER  

Beklädnader F 

Beläggningar F 

Buskar F 

Bärlager F 

Fukthållande lager F 

Förstärkningslager F 

Gräsytor F 

Kantstöd F 

Matsjordslager F 

Planteringar F 

Plattbeläggningar F 

Refuger F 

Ränndalar F 

Sarger F 

Slitlager F 

Släntbeklädnader F 

Stenbeläggningar F 

Torvbeklädnader F 

Trappvägar F 

Träd F 

Trädbrunnar F 

Trädgaller F 

Trädstöd F 

Prydnadsväxter V 

Blommor och planteringar i krukor V 
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KOMPLETTERINGAR  

Belysningsstolpar, master F 

Blomlådor, stationära, exkl. växter F 

Brevlådor F 

Cykelställ F 

Eluttag för bil F 

Flaggstänger inkl. beslag och linor F 

Flaggor V 

Grindar F 

Idrottsanordningar, stationära F 

Idrottsanordningar, mobila V 

Konstnärlig utsmyckning, stationär F 

Lekanordningar, stationär F 

Linjemarkering, stationär F 

Orienteringstavlor och hänvisningsskyltar V 

Papperskorgar, stationära F 

Piskställning F 

Regnskydd F 

Sandlåda för fastighetens drift F 

Skyltar; trafikskyltar F 

Skärmar F 

Skärmtak F 

Soffor, stationära F 

Sopkärl F 

Sopsäcksställ F 

Spaljéer F 

Staket, stängsel F 
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Torkställning F 

Trafikmarkeringar F 

Trafikspeglar F 

Trädgårdsbänkar, - bord, stationära F 

Trädgårdsmöbler, utemöbler V 

HUS  

Väggar, hus F 

Bjälklag, hus F 

Trappor, hus F 

Yttertak, hus F 

HUSKOMPLETTERINGAR  

Anordningar för takavvattning F 

Arbetsgropar F 

Avvisare, utvändiga F 

Baldakiner F 

Balkonger F 

Balkongfronter, -räcken F 

Balkonglådor V 

Balkongskärmar F 

Bassänger F 

Brandstegar, utvändiga F 

Fasadskyltar, fastighetens F 

Fasadskyltar, nyttjarens V 

Fönsterputsbryggor F 

Lastkajer F 

Master F 

Pumpgropar F 



2018-01-17 

 

 9 

Ramper, utvändiga F 

Rännor, stationära F 

Silos F 

Skorstenar F 

Skärmtak F 

Snöräcken F 

Sopnedkast F 

Stegar, stationära, utvändiga F 

Stuprör F 

Takbryggor F 

Takfotsräcken F 

Takrännor F 

Takuppbyggnader F 

Trafikspeglar F 

ÖPPNINGAR  

Brevinkast F 

Dörrar F 

Dörrar och fronter till hisschakt F 

Dörrstoppare F 

Dörröppnare och dörrstängare inkl. automatik F 

Entrépartier F 

Fästbeslag för gardin- och draperiskenor F 

Fönster F 

Fönsterbänkar F 

Fönsterhållare F 

Galler F 

Gardiner V 
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Grindar F 

Insynsskydd för fönster, stationära F 

Jalusier V 

Kastskydd för fönster F 

Lanterniner F 

Ljuskupoler F 

Luckor F 

Lås  F 

Låscylindrar inkl nycklar F+V 

Markiser V 

Mörkläggningsgardiner V 

Persienner V 

Portar F 

Räcken till fönsterdörrar F 

Solavskärmningar, solskydd V 

Säkerhetsfönster F 

Takfönster F 

Takluckor F 

Vikdörrar F 

GOLVYTOR INOMHUS  

Golvbehandlingar V 

Golvtrallar F 

Socklar F 

Textilmattor, heltäckande, tillhörande golvkonstruktionen F 

Textilmattor, heltäckande på färdig golvbehandling, lösa V 

Textilmattor, övriga, lösa V 

Ytskikt, golv, t ex linoleum, plastmatta F 
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VÄGGYTOR, INOMHUS  

Beklädnader F 

Ljudabsorbenter F 

Paneler F 

Projektionsdukar V 

Projektionsytor, direkt på vägg F 

Tavelkrokar V 

Tavellister F 

Ytskikt, väggar F 

TAKYTOR, INOMHUS  

Innertaksbeklädnader F 

Ljudabsorbenter F 

Taklister F 

Undertak med tillhörande upphängningsanordningar F 

Ytskikt, innertak F 

RUMSKOMPLETTERINGAR, ALLMÄNT  

Dokumentförstörare V 

Fasta brandposter F 

Gångbryggor, inomhus F 

Handbrandsläckare V 

Handledare F 

Konvektionsskärmar, stationära F 

Köräcken F 

Ledstänger F 

Radiatorskärmar, stationära F 

Räcken F 

Skyltar: hänvisningsskyltar, entré-, hiss-, korridorskyltar, uppgångstablåer, inkl 

skylthållare 
V 
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Skyltar; lägeskodsskyltar, utrymningsskyltar F 

Skyltar; rumsskyltar och apparatskyltar för fastighetens drift inkl. skylthållare F 

Skyltar; rumsskyltar för brukarens verksamhet inkl. skylthållare, inkl. 

personnamnskomponenter 
V 

Skyltar; till utrustning V 

Stegar; stationära, invändiga F 

Anslagstavlor/whiteboard V 

Blombord, blomlådor, stationära exkl. växter F 

Blombord, blomkrukor, blombord, lösa V 

Elevskåp, personalskåp V 

Grindar, invändigt V 

Kapphyllor, fasta F 

Kapphyllor, lösa V 

Kapprumsinredning fast (förskolemodell) V 

Klädkrokar F 

Klädskåp F 

Klämskydd F+ V 

Receptionsdiskar, fasta V 

Skrapgaller F 

Speglar, fast monterade (kapprum, WC) F 

Torkmattor, infällda F 

Sittbänkar, lösa V 

Värdeskåp V 

RUMSKOMPLETTERING, DRIFTSUTRYMMEN, STÄDCENTRALER  

Arbetsbänkar F 

Centrifuger i städcentraler F 

Gummimattor, isolerande F 

Hyllor F 
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Klädkrokar F 

Magnettavlor F 

Manöverbord, - pulpeter, -paneler för fastighetens drift F 

Materialställ F 

Nyckelskåp F 

Sopkärl F 

Sopsäckar F 

Sopsäcksställ F 

Stegar F 

Städredskap V 

Städredskap för speciell utrustning V 

Städrumsinredning F 

Städskåp F 

Städvagnar V 

Säckhållare F 

Torkskåp i städcentraler F+ V 

Tvättmaskiner i städcentraler F+ V 

Verktygsskåp F 

Vridmaskiner i städcentraler F+ V 

RUMSKOMPLETTERING, KÖK  

Arbetsbänkar F 

Automater för drycker, mat etc V 

Bar-, serverings- och utlämningsdiskar, inkl luckor, räcken, montrar, flaskkylar, 

kylmöbler, värmerier, värmehällar 
F+ V 

Bardiskar etc, tillbehör såsom kantiner, dispensrar, korgvagnar etc V 

Bord, stolar i kök, matsalar etc V 

Brickinlämningsbanor F 

Brickuppsamlingsvagnar, avdukningsstationer V 
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Bänkspisar F+ V 

Diskbänksbeslag, underreden och skåp F 

Diskmaskiner med tillbehör F+ V 

Draghuvar, imkåpor F 

Grillutrustning, såsom stekhällar, värmerier, fritöser, kylar V 

Handdukshängare F 

Hushållspappershållare F 

Hyllor, hyllställningar F 

Kaffebryggare i storkök V 

Kassaapparater V 

Kokplattor F+ V 

Kyl-, avsvalnings- och frysskåp F+ V 

Köksfläktar F 

Hushållsmaskiner såsom hushållsassistenter, elvispar, bröd- och 

grönsaksskärare, brödrostar, portionsvågar etc 
V 

Köksmaskiner, stationära F 

Köräcken F 

Matboxskåp V 

Mathissar F 

Skåp F 

Spisar F 

Transportvagnar, kantiner V 

Ugnar inkl bleck F 

Bleck vid ny- ombyggn F 

Värmeskåp inkl bleck F 

RUMSKOMPLETTERING, HYGIENRUM  

Armstöd F 

Badkar F 
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Badrumsskåp F 

Bastuaggregat F 

Bastuinredning F 

Behållare för handdukar och muggar F 

Desinfektionslösningsautomater F 

Duschdraperier V 

Fotstöd F 

Fästbeslag till duschdraperier F 

Golvtrallar F 

Handduksautomater F 

Handdukshängare F 

Handdukshållare F 

Hyllor F 

Klädkrokar F 

Lavar F 

Liggbänkar, vilobänkar, sittbänkar V 

Papperskorgar för handdukar och muggar F 

Sanitetspåshållare F 

Sittskyddsautomater F 

Skydd för bastuaggregat F 

Skåp, stationära F 

Skärmväggar F 

Skötbord F+ V 

Speglar F 

Stödhandtag F 

Toalettborstar med borstställ V 

Toalettpappershållare F 
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Toalettstolar F 

Torkskåp F+ V 

Torkställ F 

Tvålautomater F 

Tvättrännor F 

Tvättställ F 

Uppsamlingskärl i toalettrum F 

Urinaler F 

Värmeslingor F 

RUMSKOMPLETTERING, TVÄTTRUM  

Arbetsbänkar F 

Berednings- och förrådstankar för tvättmedel F 

Centrifuger F+ V 

Golvtrallar F 

Lakanssträckare F+ V 

Manglar F+ V 

Strykbord F+ V 

Torkfläktar F+ V 

Torkhissar F+ V 

Torkskåp F+ V 

Torkställ F+ V 

Torktumlare F+ V 

Tvättgodsvagnar V 

Tvättmaskiner F+ V 

SKYDDSRUM INKL. UTRUSTNING  

Distansskyltar F 

Utrustning tillhörig skyddsrummet F 
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VA, VVS  

Distansskyltar F 

Avloppsanläggningar F 

Avloppsreningsanläggningar F 

Avskiljare för bensin, fett, sand F 

Brandposter F 

Brandsläckningssystem F 

Dag- och spillvattenanläggningar F 

Diskbänksbeslag, kök o dyl. armaturer F 

Dricksfontäner F 

Golvbrunnar F 

Högtrycksanläggning, ej stationär V 

Hydroforer F 

Avlopp inkl vattenlås F 

Nödduschar F 

Sanitetsanläggningar F 

Spolslangar F 

Sprinkleranläggningar F 

Takbrunnar F 

Tappvattenanläggningar F 

Tryckstegringsanläggningar F 

Tvättmaskiner i tvättrum och städcentraler F+ V 

Tvättrännor F 

Utslagsbackar F 

Varmvattenberedare F 

Vattenreningsanläggningar F 

Ögonduschar F 
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GAS, TRYCKLUFT  

Gasapparater och gasbehållare, ej central försörjning V 

Gasolanläggningar V 

Gasolförvaring F 

Gasvarnare V 

Sprutboxar V 

Tryckluftsanläggningar, central försörjning F+ V 

Tryckluftskompressorer, lokala V 

KYLA  

Frysanläggningar F+ V 

Kyla i luftbehandlingsanläggningar, central försörjning F 

Kylanläggningar F+ V 

Kyl- och frysskåp F+ V 

VÄRME  

Bränslebehållare, - tankar F 

Centralvärmeanläggningar F 

Luftvärmare F 

Markvärmeanläggningar F 

Primärvärmevattensystem F 

Sekundärvärmevattensystem F 

Stoftavskiljare F 

Värme i luftbehandlingsanläggningar F 

Värmackumulatorsystem F 

Värmecentraler F 

Värmeslingor F 

Värmeslingor i mark F 

Värmeslingor i växthus F 
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Värmeväxlare F 

Värmeåtervinningssystem F 

LUFTBEHANDLING  

Anläggningar för till- och frånluft inkl filter, värme-, kylanläggningar F 

Arbetsskåp, ventilerade, gasol F 

Fläktar, ej stationära V 

Imkåpor F 

Luftbehandlingsanläggningar central försörjning F 

Luftrenare, ej stationära V 

Värmeåtervinningsanläggningar F 

Skorstenar, luftbehandling F 

Skyddsrumsaggregat, -don F 

Utsug vid utrustning F+ V 

Spånutsug F+ V 

EL F 

Kanalisation för samtliga elanläggningar F 

Kanalisation för verksamhetsmaskiner framdragen till väggfast brytare F+ V 

Kanalisation för verksamhetsmaskiner från brytare till resp maskin V 

BELYSNING, VÄRME, MOTORDRIFT  

Belysningsanläggningar, mark F 

Belysningsarmaturer för allmänbelysning, belysningsarmaturer för skrivtavlor, 

anslagstavlor, hänvisningsskyltar o dyl 
F 

Belysningsarmaturer för platsbelysning såsom arbetslampor, bordslampor, 

golvlampor, sänglampor, armaturer för belysning av inredning t ex bokhylla och 

växter.  

V 

Belysningsarmaturer för scener o d centraler F 

Elinstallation F 

Eluttag F 
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Eluttag för bilvärmare F 

Elvärmeanläggningar F 

Fasadbelysningar F 

Fördunklingsanläggningar F 

Keramikugn V 

Kokplattor, lösa V 

Ledningar och väggapparater vid ny- och ombyggnad F 

Ledningar och väggapparater för ändrar och tillkommande utrustning under 

förvaltningsskedet, data 
F 

Nödljusanläggningar F 

UV-ljus V 

LEDNINGSNÄT, TELE  

Gemensamma kablar/ledningar för skilda anläggningar som kan tillhöra F eller 

V 
F+ V 

SIGNALANLÄGGNINGAR  

Personsökaranläggningar, trådlösa, centralutrustning inkl antenn V 

Personsökaranläggningar, trådlösa platsutrustningar V 

TELEFONANLÄGGNINGAR  

Hisstelefonanläggningar F 

Lokaltelefonanläggningar V 

Porttelefonanläggningar V 

Rikstelefonanläggningar inkl. växel V 

Servicetelefonanläggningar för fastighetens skötsel och drift F 

Snabbtelefonanläggningar V 

Telefaxanläggningar V 

Patientövervakning, trygghetstelefonanläggning V 

LJUD- OCH BILDANLÄGGNINGAR  

AV-utrustning V 
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Centralanläggningar för radio och TV F 

Högtalaranläggningar, stationära F 

Hörselslinganläggningar, lösa V 

Kommunikationsanläggningar inkl. antenner V 

Radiomaster V 

Radiomottagare V 

Kabel-TV F 

TIDIGVNINGS- OCH TIDKONTROLLANLÄGGNINGAR  

Fasadur F 

Flextidutrustning, stämpelur V 

Tidgivningsanläggningar, central F 

Utrustning, rassignalanläggningar F 

Ur, lokala V 

LARMANLÄGGNINGAR  

Branddörrkontrollanläggning F 

Brandlarmanläggningar F 

Brandvarnare V 

Dörrkontrollanläggning för automatisk stängning av dörrar vid brand F 

Hisslarmanläggningar F 

Inbrottslarmanläggningar V 

Nödsignalanläggningar F 

Passerkontrollanläggningar V 

ÅSKSKYDDANLÄGGNINGAR  

Åskskyddanläggningar F 

HISSAR  

Person- och varuhissar F 

Handikapplyftbord F 
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Trapphissar F 

VARUTRANPORTÖRER  

Kranar, telfrar, traverser, bärande delar som kranbanor, telferbanor, traversbanor F+ V 

Lyftbord V 

Pelarlyft V 

Vagnar, boxar etc för varutransport V 

STYRNING, ÖVERVAKNING  

Styr-, regler- och övervakningsanläggningar för fastighetens drift F 

Styr-, regler- och övervakningsanläggningar för utrustning V 

INREDNING, ALLMÄNT  

Gymnastiksalinredning såsom ribbstolar, bromssystem, linor, mål/korgar, 

hylsor, stolpar, upphängningsanordningar för redskap 
F+ V 

Övrig lös gymnastikinredning V 

Konstnärlig utsmyckning V 

INREDNING, TAVELENHETER M.M  

Anslagstavlor, stationära V 

AV-utrustning V 

Blädderblocksställ V 

Flanellografer V 

Korttavlor V 

Magnettavlor V 

Projektionsdukar, stationära V 

Speglar i kommunikationsutrymmen och hygienutrymmen F 

Speglar, övriga V 

Skrivtavlor, stationära V 

Skyltar och tillhörande utrustning V 

Väggskenor V 

Väggskenor som enbart är montageunderlag för VVS och EL F 
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INREDNING, FÖRVARINGSENHETER  

Arkivhyllor, -skåp V 

Blankettskåp V 

Bokstöd V 

Förvaringsboxar V 

Garderober, fasta F 

Garderober, lösa V 

Hurtsar V 

Hyllor V 

Hyllställ V 

Hängare för undervisningsmaterial V 

Instrumentskåp V 

Klädkrokar i kommunikations- och serviceutrymmen, hygienutrymmen F 

Klädkrokar, övriga V 

Medicinskåp V 

Monterskåp V 

Nyckelskåp för brukarens verksamhet V 

Nyckelskåp för fastighetens drift F 

Privatfackskåp V 

Sorteringsfack V 

Ställ för undervisningsmaterial V 

Verktygsskåp, verktygstavla för brukarens verksamhet V 

Verktygsskåp för fastighetens drift F 

Värdeskåp, dokumentskåp, kassaskåp V 

Bord, lösa V 

INREDNING, TEXTIL  

Inredning av textil såsom lösa eller heltäckande mattor på färdig golvbeläggning, 

gardiner och draperier med skenor, fästkrokar o d 
V 



2018-01-17 

 

 24 

Ridåer inkl manöveranordningar F 

Torkmattor, stationära F 

Torkmattor, övriga V 

Tynglyftningsmattor V 

INREDNING, ÖVRIGT  

Skärmar V 

Spaljéer, invändiga V 

Trädgårdsparasoll V 

SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER  

Försäkringspremier (lösegendoms- och avbrottsförsäkring samt ev. 

specialförsäkring) 
V 

I samråd med verksamheten tillse att säkerhetsaspekterna beaktas vid ny-, om- 

eller tillbyggnad. Verksamhetsanpassade åtgärder åvilar verksamheten 
F 

Initiera och följa upp erforderliga miljöskyddsåtgärder. Verksamhetsanpassade 

åtgärder bekostas av verksamheten 
F 

Initiera och genomföra riskanalyser, riskbedömningar och skyddsinspektioner V 

Medverka i riskanalyser, riskbedömningar och skyddsinspektioner F 

Premier fastighetsförsäkringar/Egendomsförsäkring F 

Skade- och tillbudsrapporter V 

Utarbeta regler för hantering av kemikalier och miljöfarligt avfall V 

BRAND- OCH INBROTTSKYDD SAMT PASSERSYSTEM  

Bevakning, både yttre och inre, kostnader för larmutryckningar samt drift och 

skötsel av inbrottslarm och passersystem 
V 

Brandlarm, branddörrar, brandposter etc samt brandcellsavgränsning F 

Brandövningar, - utbildningar och information V 

Brandsyn F 

Byggnadstekniska frågor samt medverkan vid projektering, upphandling och 

installation av larm 
F 

Hantering av brandfarligt gods V 
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I fastigheten fast anbringad släckningsutrustning (ex. sprinkler) F 

Larmöverföringar (abonnemang m.m.) V 

Låsning, nyckelhantering/låskoder V 

Låssystem i normal omfattning, dörrautomatik F 

Restvärdeskydd V 

Skyltar, nödbelysning etc F 

Handbrandsläckare V 

Utrymningsplaner F 

Yttre belysning F 

Yttre underhåll (parker, trädgårdar, vägar och skyltar) F 

Ökade säkerhetskrav för verksamheten kräver t ex extralås och inbrottslarm V 

SKADEGÖRELSE OCH ÅVERKAN  

Ansvara för att skadegörelser blir åtgärdade, såsom klottersanering, glasrutor, 

avsiktliga vattenskador, anlagda bränder m.m. 
V 

Bistå vid större skador med åtgärder och kontakter med försäkringsbolag F 

FÖRSÖRJNING/DRIFT/KOMMUNIKATION  

Anläggningsskötare för brandlarm F 

Driftövervakning, driftlarm och elsäkerhet F 

Funktionskontroll larmöverföringar för inbrottslarm V 

Funktionskontroll och kontroll larmöverföring för brandlarm F 

Hissar - tillämpning av normer och besiktning F 

Ledningar för VVS, el, tele etc F 

Medverkan vid projektering, installation m.m. F 

Reservanordningar för el- och värmeförsörjning V 

Tillsyn och besiktning av fastigheten tillhörande lyftanordningar F 
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BILAGA 4 VERKSAMHETSTIDER  

Följande minimiöppettider ska upprätthållas för allmänheten om inte annat skriftligen överenskoms 

med kommunen. 

1 Ordinarie tider 
Måndag   13:00 – 20:00 

Tisdag   13:00 – 20:00 

Onsdag   13:00 – 20:00  

Torsdag   13:00 – 20:00 

Fredag   13:00 – 19:00 

Lördag   10:00 – 16:00 

Söndag   10:00 – 16:00 

Morgonbad (två dagar)  06.30 - 08.00  

2 Skolbad 
Skolor ska ges tillträde dagligen kl 09:00 – 13:30. 

2.1 Bokning 

Samtliga skolbadsaktiviteter beställs direkt av respektive skola. Leverantören ska tillhandahålla 

tillgänglig bokningsfunktion. Bokning via telefon och e-post ska vara möjlig. Leverantören bör även 

tillhandahålla bokning via webbsida. 

Samtliga bokningar ska bekräftas skriftligen via e-post eller webbsida till beställaren. Beställningar från 

skolor tillåts normalt inte tidigare än 10 veckor innan aktivitet och inte senare än 2 veckor innan 

aktivitet ska genomföras. 

Leverantören disponerar de bassängtider som avsatts för skolbad om bokning inte skett två (2) veckor 

innan aktuell tid. Leverantören har då möjlighet att upplåta bassängutrymme för annan verksamhet. 

2.2 Simlärare 

Leverantören ska erbjuda utbildade simlärare för simundervisning i anslutning till de tider som bokats 

av respektive skola. Skolan bör boka simlärare samtidigt som bassängtid bokas. Skolan har även 

möjlighet att genomföra simundervisning i egen regi eller genom egen försorg anlita simlärare från 

annan extern part. 

2.3 Priser och fakturering 

Priser skolbad finns angivna i Bilaga 5 Taxor. Leverantören ska fakturera respektive skola för bokningar 

om inte annat överenskoms med beställaren. 

  

Tingsryds 
kommun 
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3 Övrigt om öppettider 
Det tillkommer en halvtimme för dusch och omklädning efter stängning. 

Varmvattenbassängen är stängd alla onsdagar. 

Tingsryds 
kommun 
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BILAGA 5  - TAXOR 

Nedan angivna priser är riktvärden för Leverantörens prissättning under anläggningens ordinarie och 

beställda öppethållande. Leverantören fastställer övriga priser, såsom priser för klippkort, periodkort, 

andra gruppkort, avgifter för gym etc. Samtliga nedan angivna taxor är angivna inklusive moms. 

Leverantören kan begära att få höja priserna hos kommunen som beslutar om höjning får ske. 

 

Engångsentré 

Vuxna 60 kr 

Barn- och ungdom 3 – 17 45 kr 

Barn 0 - 2 år 0 kr 

 

Skolor 

Entré  Fri entré för elever och lärare 

Simlärare  250 kr/tim 

Undervisningsbassänger Ingen ersättning under tider för skolbad 

Banhyra, 25 m  150 kr/bana och timme 

 

Ersättning för tillkommande tider 

Om kommunen, under avtalstiden, önskar tillgodogöra sig ytterligare tider för exempelvis skol- eller 

föreningsverksamhet ska Leverantören erhålla ersättning för dessa tider. Ersättningen ska 

överenskommas mellan Leverantör och Kommun och ska utgå från följande ersättningsnivåer: 

Undervisningsbassängen 250 kr/tim 

Motionsbassängen 150 kr/bana & tim 

Tingsryds 
kommun 
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1. Bakgrund 

Konsumentverket har under 2012 startat ett projekt kring säkerheten vid 

badanläggningar. Anledningen är de drunkningsolyckor och drunkningstillbud 

som inträffat de senaste åren där barn varit inblandade. Syftet med arbetet har 

varit att tillsammans med aktörer på området ta fram en vägledning för 

säkerheten vid badanläggningar med syfte att förebygga allvarliga olyckor, 

särskilt drunkningsolyckor. Det bakomliggande kravet är Produktsäkerhetslagen 

som anger att varor och tjänster som näringsidkare erbjuder konsumenter ska 

vara säkra. Övrig lagstiftning på området (till exempel ordningslagen och 

Polisens föreskrifter för tivolianordningar, miljöbalken, 

arbetsmiljölagstiftningen, plan- och bygglagen samt lagen om skydd mot 

olyckor) är inte heltäckande när det gäller säkerheten avseende tjänsten.  

 

Vägledningen ska ses som ett sätt för badanläggningar att uppfylla kravet i 

produktsäkerhetslagen. Målet är att vägledningen ska leda till en 

branschöverenskommelse med syfte att skapa en god sed på området som 

medför en hög skyddsnivå för tjänsten bad som erbjuds konsumenter.  

 

Vägledningen omfattar alla typer av badanläggningar som är tillgängliga för 

allmänheten och där tillträdet till badet kontrolleras via en reception eller 

liknande. 

 

Vägledningen har utarbetats i samverkan med företrädare från badanläggningar, 

Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska 

badbranschföreningen (tidigare Sveriges poolproducenter). I arbetet har hänsyn 

tagits till standarden SS-EN 15288-2:2008 ”Swimming pools- Part 2: Safety 

requirements for operation”. 
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2. Säkerhet vid badanläggningar för att 

förebygga personskador  

Vägledningen knyter an till produktsäkerhetslagen (2004:451) med syfte att 

förebygga personskador hos badgäster och riktar sig till den som är 

verksamhetsansvarig för anläggningen. 

2.1 Inledning - grundfaktorer 

 

A. Omfattning  

Vägledningen avser säkerheten vid tjänster som erbjuds konsumenter i form av 

bad och äventyrsbad vid badanläggningar som är tillgängliga för allmänheten. 

Tillträdet till badet ska ske på ett kontrollerat sätt via reception eller likande. 

Målet är att förebygga risken för personskador och att skapa riktlinjer för en 

säker badanläggning.  

 

B. Förtydligande av badanläggningens ansvar 

Ansvaret för att en tjänst är säker ligger hos den som erbjuder tjänsten. I 

ansvaret ingår att tillhandahålla en säker anläggning, tydlig 

säkerhetsinformation samt att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete med 

syfte att förebygga personskador.  

 

C. Förtydligande av badgästernas ansvar 

Konsumenter som besöker badanläggningar ska följa anvisade säkerhetsregler. 

Föräldrar och andra vuxna som följer med barn har ansvar att övervaka barnen 

under vistelsen i anläggningen.  

 

I samband med simskola eller andra aktiviteter som anordnas på badet kan det 

förekomma att badanläggningen har andra säkerhetsregler gällande 

föräldrars/vuxnas övervakningsansvar. 

 

Definition 

Badvärd: Med badvärd avses i detta dokument badpersonal med goda 

livräddande kunskaper i vatten och på land, som bemannar badet och ser till att 

badets trivsel- och säkerhetsregler följs. 

3. Säkerhetspolicy, säkerhetsorganisation 

Varje badanläggning ska ha en säkerhetspolicy anpassad efter den egna 

verksamheten. I policyn ska anges målet med det egna säkerhetsarbetet samt hur 

anläggningen bedriver arbetet med badgästernas hälsa och säkerhet. Det ska 

även finnas ett organisationsschema där säkerhetsorganisation och 

ansvarsfördelning framgår.  
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4. Riskanalys och systematiskt säkerhetsarbete 

Badanläggningar ska genomföra en riskanalys med syfte att kartlägga riskerna 

och kontinuerligt förbättra säkerheten för badgästerna. Riskanalysen ska dateras 

och revideras med hänsyn till nya regelverk, nya kunskaper, förändringar i 

anläggningen eller i samband med incidenter och olyckor. I det systematiska 

säkerhetsarbetet ingår förutom att göra en riskanalys, att dokumentera och följa 

upp incidenter och olyckor. Säkerhetsarbetet ska kontinuerligt analyseras och 

utvärderas.  

 

I riskanalysen ingår att:  

 Identifiera faror och vilka som riskerar att skadas 

 Bedöma risker (allvarlighetsgrad och sannolikhet) 

 Dokumentera arbetet 

Riskanalysen ska leda till att: 

 Nödvändiga åtgärder vidtas för att ta bort eller minska riskerna 

 Lämpliga och anpassade rutiner och instruktioner skapas och 

förankras hos personalen 

 Personalen får regelbundet anpassad utbildning och träning  

Utöver riskanalysen ska minst följande skriftliga 

säkerhetsdokument finnas  

 Rutin för hur incidenter och olyckor ska dokumenteras och följas upp 

 Larm- och räddningsrutiner 

 Rutiner för rapportering till myndigheter i samband med olyckor 

 Krishanteringsplan 
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5. Kompetenskrav hos badvärdar och 

säkerhetsutbildning 

De teoretiska kompetenskraven hos badvärd ska minst vara SLS utbildning 

poollivräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn 

HLR, och dokumenterad kunskap i vattenlivräddning. De praktiska 

kompetenskraven ska anpassas efter anläggningens utformning. Badvärdar ska 

genomföra övningar för livräddande förstahjälpen-insatser minst 2 ggr/år eller i 

enlighet med den riskanalys som genomförts på anläggningen. Övningarna ska 

anpassas efter anläggningens utformning. Minimiåldern för badvärdar ska vara 

18 år.   

 

Minst en gång per år ska dessutom hela personalen genomgå 

säkerhetsutbildning och en beredskapsövning. I övningen ska ingå hur man 

larmar, räddar, använder räddningsutrustning samt återupplivar. 

Säkerhetsutbildningen ska vidare innefatta utbildning om och instruktioner för 

förstahjälpen-insatser vid de vanligast förekommande sjukdoms- och 

olycksfallen.  

6. Räddningsutrustning  

Det bör finnas ett särskilt avdelat utrymme för första hjälpen. Förutom 

vattenlivräddningsutrustning ska minst följande räddningsutrustning finnas 

tillgänglig: 

 

 förstahjälpen-väska  

 nackkrage 

 stabiliseringsbår 

 defibrillator 

Badanläggningar, vars riskanalys visar på sådant behov, bör dessutom ha 

följande räddningsutrustning tillgänglig:  

 

 flytvästar till besökande 

 bärbar syrgasutrustning 
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7. Bemanning och övervakning  

När allmänheten har tillträde till badanläggningen och medan simundervisning 

pågår ska anläggningen vara bemannad med badvärd. Besökare ska lätt kunna 

känna igen en badvärd. Skriftliga rutiner för övervakningsarbetet ska upprättas. 

Övervakningen ska utföras aktivt, delaktigt och uppsökande. 

 

Rutinen för övervaknings- och bemanningsarbetet ska utgå från anläggningens 

riskanalys. I riskanalysen ska minst följande faktorer beaktas: 

 

 vattendjup  

 närvaron av abrupta förändringar av vattendjup  

 anläggningens utformning 

 om dykning eller hopp från bassängkanten förekommer 

 om det finns speciella områden, attraktioner/anordningar inom 

anläggningen som kan medföra ökade risker (hoppanordningar, 

vågmaskiner, vattenrutschbanor, vattenleksaker, strömmande vatten etc) 

 de aktiviteter som kan förekomma 

 perioder med stort antal badande samtidigt  

 närvaro av utsatta grupper (grupper med barn eller personer med 

särskilda behov) 

 utformning och tillgänglighet av säkerhetsregler 

 om det finns tekniska anordningar för nödlägen 

 om det finns restriktioner för tillträde till vissa delar av anläggningen 

för utsatta grupper 

 

Om riskanalysen visar att direkt övervakning av badgäster inte är nödvändig ska 

anledningen till detta framgå av riskanalysen. Besökande till badanläggningen 

ska före inpasseringen tydligt informeras om att bemanning vid bassängen 

saknas. De ska också informeras om vilka säkerhetsregler och rutiner som ska 

följas samt hur de kan påkalla hjälp vid behov. 
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8. Kontroll av tillträde till badanläggningen 

Badanläggning ska ha kriterier för tillträde till anläggningen. Kriterierna ska 

utgå ifrån anläggningens riskanalys. Personer som inte är simkunniga1 och 

personer med särskilda behov ska åtföljas av en förälder eller annan vuxen som 

kan ansvara för övervakningen under vistelsen i badanläggningen. 

Åldersgränsen för bad på egen hand ska anpassas efter anläggningens riskanalys 

och lokala förutsättningar2. Föräldern/den vuxne ska vid entrén informeras om 

sitt ansvar att ha uppsikt över barn, icke simkunniga alternativt över personer 

med särskilda behov. 

9. Säkerhetsinformation 

Säkerhetsregler ska upprättas. Reglerna ska anges på badets webbsida samt 

finnas tillgängliga vid entrén till badet. Badgäster ska informeras om 

säkerhetsreglerna i samband med tillträdet till anläggningen. Kvalitén och 

tillgängligheten på säkerhetsinformationen till badgästerna ska vara utformad så 

att alla kan ta del av den. Besökande ska informeras om att personer som inte 

följer uppsatta säkerhetsregler riskerar att bli avhysta. 

 

I säkerhetsreglerna på badets webbsida och vid inpasseringen ska minst följande 

tydligt framgå  

 kriterier för tillträde 

 föräldrars eller andra medföljande vuxnas tillsynsansvar över barn 

 övrig säkerhetsinformation som badanläggningen anser nödvändig  

 konsumentens respektive badanläggningens ansvar för konsumentens 

säkerhet enligt punkt B och C i detta dokument. 

 

Badanläggningar som följer vägledningen bör informera om detta på sin 

webbsida. 

 

 

                                                           
1 Simkunnighet innebär att kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg samt inneha 
allmänt badvett och säkerhet vid vatten, se även 
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/vattenkunskap/sls_simskolor/simkunnighet-
ar-livsviktigt.aspx  
 
2 Allmän rekommendation 12 år, se läroplan LGR 11 

http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/vattenkunskap/sls_simskolor/simkunnighet-ar-livsviktigt.aspx
http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/vattenkunskap/sls_simskolor/simkunnighet-ar-livsviktigt.aspx
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BILAGA 7 SKOLBAD 
 

1 Inledning 
Leverantören ska tillhandahålla skolbad, kartläggningsbad och simundervisning i omfattning enligt 

nedan. 
 

Leverantören planerar skolornas och klassernas besök i god tid inför varje termin och uppdaterar 

tiderna löpande i samarbete med respektive skola. 

 

2 Kartläggningsbad 
Under kartläggningsbadet genomförs simprov anpassade efter årskurs. Leverantören bedömer de 

deltagande elevernas simkunnighetsnivå och rapporterar till skolan. 

 

3 Simundervisning 
Leverantören ska, i samarbete med skolorna i kommunen, erbjuda grundläggande simskoleverksamhet 

för elever i förskoleklasser samt för skolbarn i årskurs 1–9 samt i viss mån gymnasieungdomar. 

 

4 Skolbad 
Skolbad är samlingsbegreppet för aktiviteter riktade mot skolelever utförda i simhallen. Elever ges 

tillträde till simhallen för lärarledda sim- och badaktiviteter. 

 

5 Aktiviteter 
Nedan beskrivs befintliga aktiviteter för de kommunala skolorna. Leverantörens ersättning för 

skolsimmet finns angiven i Bilaga 5 Taxor. Friskolor ska ges tillträde till anläggningen på samma villkor 

som kommunala skolor. 
 

5.1 Förskoleklass - simskola 

Omfattning: 10 besök per klass och läsår. 
 

Lektionstid: 90 minuter uppdelat på 2 grupper, varav 2 x 30 minuter är i vattnet. 

Rekommenderat max 10 barn per grupp. 
 

Målsättning: Vattenvana, kunna grunderna i bröst- och ryggsim samt kunna flyta på mage och rygg 

utan flythjälp. 
 

Simskoleverksamheten bedrivs av en personal från Leverantören. 

 
5.2 Årskurs 1 - simskola 

Omfattning: 10 besök per klass och läsår. 
 

Lektionstid: 90 minuter uppdelat på 2 grupper, varav 2 x 30 minuter är i vattnet. Rekommenderat 

max 10 barn per grupp. 
 

Målsättning: Kunna simma 25 m bröst- eller ryggsim med huvudet över vattnet och utan flythjälp. 

Dyka eller hoppa på djupt vatten samt hantera nödsituation i vid och bredvid vatten. 

Simskoleverksamheten bedrivs av en personal från leverantören. 

1ingsryds 
kommun 
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5.3 Årskurs 2 – 9 - Kartläggningsbad 

Omfattning: 2 besök per klass och läsår. 

Lektionstid 90 minuter uppdelat på 2 grupper, varav 2 x 30 minuter är i vattnet. 

Karläggningsbad med inriktning simning & vattensäkerhet. Personal från leverantören, tillsammans 

med läraren, skapar en gemensam bild av vilka som ska delta i intensivsimskola. 
 

5.4 Årskurs 2 - 6 - Simskola 

Simskola erbjuds dem som inte klarar uppställt mål vid kartläggningsbadet. 

Omfattning: 10 besök per grupp under läsåret. 

Lektionstid: 90 minuter uppdelat på 2 grupper, varav 2 x 30 minuter är i vattnet. 

Målsättning: Kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim i årskurs 6. 

Simskoleverksamheten bedrivs av en personal från leverantören. 

 

5.5 Årskurs 7 - 9 - Simskola 

Simskola erbjuds dem som inte kan simma. Omfattning:

 10 besök per grupp under läsåret. 

Lektionstid: 60 minuter varav 40 minuter är i vattnet. 

Målsättning: Kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim i årskurs 9. 
 

Simskoleverksamheten bedrivs av en personal från leverantören. 

 
5.6 Översikt – kartläggningsbad och simskolor 

 

 

KARTLÄGGNINGSBAD 
 

FSK ÅK 
1 

ÅK 
2, 3, 

 ÅK 
4, 5, 6 

 ÅK 
7, 8, 9 

Dackeskolan    10 (5) 18 (9) 30 (15) 
Väckelsångskolan   4 (2) 6 (3)  
Urshultsskolan   4 (2) 6 (3)  
Trojaskolan    4 (2) 6 (3)  
Linnerydskolan   4 (2) 6 (3)  
Örmoskolan    4 (2)    

Totalt antal besök:    30  42 30 
Lektionslängd (min):    90  90 60 

 Arbetstimmar:    45  63 30 
Antal besök (antal klasser) 

1ingsryds 
kommun 
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SIMSKOLA   

FSK  ÅK 
1 

 ÅK 
2, 3, 4 

ÅK 
5, 6 

 ÅK 
7, 8, 9 

Dackeskolan  20 (2) 20 (2) 10 (1) 10 (1) 24 (2) 
Väckelsångskolan 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1)  
Urshultsskolan 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1)  
Trojaskolan  10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1)  
Linnerydskolan 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1)  
Örmoskolan  10 (1) 10 (1) 10 (1)    

Totalt antal besök:  70  70 60  50 24 
Lektionslängd (min):  90  90 90  90 60 

 Arbetstimmar: 105 105 90  75 24 
Antal besök (antal klasser) 

 
5.7 Gymnasieskolan Wasaskolan - AMB 

Skolbad för gymnasieklasser från Wasaskolan och AMB. Bassängtid kan bytas till motsvarande tid i 

gymmet. 
 

Omfattning: 4 besök per klass under läsåret. 
 

Klasser: 22 klasser från Wasaskolan. 8 klasser från AMB. 

 
5.8 Workshop för skolans personal 

Leverantören ska erbjuda personalen på varje skola en 2 timmars workshop per läsår med inriktning 

på simning och livräddning. 

 
5.9 Vattensäkerhetsdag 

Leverantören ska, tillsammans med skolans personal, arrangera vattensäkerhetsdagar för elever i åk 4 

– 9. Vattensäkerhetsdagen arrangeras två gånger per skolår och skola under 8 timmar vid varje tillfälle. 

Målet är att eleverna ska lära sig att hantera nödsituationer i och vid vatten. 

 
5.10 Om genomförandet - ansvar, säkerhet och tillsyn 

• Lärare tillsammans med personal från entreprenör ansvara för planering och uppföljning av 

simundervisningen. 
 

• Respektive rektor ansvarar för att berörda lärare känner till att de har ett uttalat ansvar för 

elevernas säkerhet och tillsyn under den tid då eleverna vistas i simhallen. 
 

• När fritidshem besöker Kaskad skall det finnas en vuxen med till vart femte barn. 
 

• Lärarna i samråd med personal från leverantören dokumenterar elevernas kunskapsnivå. 

Lärarna ansvarar för dokumentation av elevernas närvaro. 
 

• Läraren för respektive klass är ansvarig för sina barn när de besöker Kaskad, vilket gäller i hela 

anläggningen inkl. dusch och omklädningsrum. 
 

• Ansvarig lärare ser till att klassen lämnar simhallen i gott skick. 

1ingsryds 
kommun 
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Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Tingsryds  
kommun – 2014-2016 
 
 
Bakgrund 
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren inom ramen för sin verksamhet och i samver-
kan med arbetstagarna bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och 
möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete där avsnitten re-
krytering, arbetsförhållande och lön tas upp. Tingsryds kommun har valt att utöka jämställd-
hetsplanen till en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter, där även diskriminerings-
grunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning beaktas. 
 
Jämställdhet och mångfald är en förutsättning för bra kvalitet i verksamheten och arbetsmil-
jön. Tingsryds kommun verkar aktivt för att jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet inte-
greras och blir en naturlig del av allt internt arbete. Det är inte lagen i sig som är det avgö-
rande för resultatet, utan viljan hos var och en att åstadkomma en förändring. 
 
För Tingsryds kommuns övergripande mål för jämställdhets- och mångfaldsarbetet hänvisas 
till Policyn om förbud mot diskriminering i arbetslivet. 

 
Samverkan 
Det är viktigt att det sker samverkan mellan förvaltningarna och fackliga organisationerna vad 
gäller jämställdhets- och mångfaldsarbete. Frågor gällande jämställdhet och mångfald tas upp 
i Centrala arbetsmiljökommittén. I kommittén finns arbetsgivarrepresentanter från de olika 
förvaltningarna samt samtliga fackliga organisationer representerade.  
 
Planen 
Handlingsplanen är uppdelad i tre avsnitt: rekrytering, arbetsförhållande och lön, vilka sam-
manfaller med diskrimineringslagens paragrafer, se bilaga 1. Under varje avsnitt presenteras 
först ett sammandrag av lagtexten och därefter preciseras de åtgärder som Tingsryds kommun 
genomför och/eller planerar att genomföra för att nå målen. Avslutningsvis redovisas de olika 
förvaltningarnas arbete i en verksamhetsberättelse.  
 
Planen fastställs vart tredje år i samband med löneöversynen, nästa gång är 2017. Statistiken i 
dokumentet revideras däremot varje år. 

1ingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Rekrytering  
Tingsryds kommun genomför åtgärder för att verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning söker lediga anställningar. På de arbetsplatser där 
det inte råder en huvudsaklig jämn fördelning mellan könen eftersträvar vi att vid nyrekryte-
ring efterhand öka andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet, om inte särskilda 
skäl talar emot sådana åtgärder.  
 
Åtgärder 
 

 Vid rekrytering formuleras annonstexten så att den blir könsneutral samt att ingen sö-
kande, direkt eller indirekt utestängs på grund av obefogade krav. Det är viktigt an-
nonsen skrivs i ett enkelspråk. Personalavdelningen kan användas som en resurs i 
detta arbete. En inledande text om Tingsryds kommun och kommunens värderingar 
kommer att tas fram. Den texten ska sedan alltid användas som ingress till alla plat-
sannonser.  
 

 En förutsättning för att kunna söka ett arbete är att den sökande känner till att arbetet 
är ledigt. Det är även viktigt att vi öppnar upp för alla typer av ansökningar. För att 
inte stänga ute vissa grupper vid nyrekrytering eftersträvas att använda formella kana-
ler, som t.ex. hemsidan ”offentliga jobb”, pappersansökningar och platsbanken, om 
inte särskilda skäl talar emot denna åtgärd.  

 
 Vid sökande med lika kompetens och erfarenhet eftersträvas att könsfördelningen på 

arbetsplatsen utjämnas. Det är betydelsefullt att arbetsledaren dokumenterar motivet 
till sitt val.  

 
 

I Tingsryds kommun är 89,4 % (2015) av den tillsvidareanställda per-
sonalen kvinnor. Könsfördelningen bland de olika yrkena följer starkt 
den traditionella könsstrukturen i samhället med övervägande kvinnor 
inom vården och män på den tekniska sidan. Det är svårt att förändra 
könsstrukturer inom yrken på kortsikt men det sker arbete på både lo-
kal- och nationell nivå. 

 
 Med Sveriges kommuner och landsting, SKL i spetsen pågår ett stort arbete med att 

höja statusen på yrken inom offentligsektorn under parollen ”Sveriges viktigaste 
jobb.” Tingsryds kommun deltar aktivt i processen. Arbetet kan på sikt få betydelse 
för ungdomars yrkesval. På lokalnivå är det viktigt att Tingsryds kommun fortsätter att 
ta emot praktikanter och feriearbetare samt arbeta aktivt med studentmedarbetarskap, 
för att på så vis visa upp våra arbetsplatser för kommunens och regionens ungdomar. 
Det finns idag ca 60 möjliga praktikplatser i kommunen, man bör arbeta aktivt tillsam-
mans med Arbetsförmedlingen och olika utbildningar i regionen för att fylla dessa.  

 
 Vid marknadsföring, studiebesök och liknande ska Tingsryds kommun arbeta aktivt 

med ambassadörer inom olika yrkesgrupper. Ambassadörerna kan med fördel vara 
från det underrepresenterade könet inom yrkeskategorin.  
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Arbetsförhållande  
Tingsryds kommun genomför sådana åtgärder som kan krävas för att arbetsförhållandena ska 
lämpa sig för alla medarbetare. Genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga 
åtgärder främja vi en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och 
inom olika kategorier av arbetstagare. Vi arbetar för att underlätta för medarbetare att förena 
förvärvsarbete och föräldraskap samt vidtar åtgärder för att förebygga och förhindra att någon 
medarbetare utsätts för trakasserier eller repressalier.  
 
Åtgärder 
 

 Den fysiska arbetsmiljön skiftar mycket mellan de olika arbetsplatserna i kommunen 
vilket innebär att även de åtgärder som krävs för att anpassa arbetsförhållandena till 
medarbetarna skiftar lika mycket. Det är viktigt att fånga upp erfarenheter från medar-
betare vad gäller arbetsmiljön och de anpassningsåtgärder som fordras på den enskilda 
arbetsplatsen. Forum för detta arbete är Centrala arbetsmiljökommittén och de framar-
betade policydokument som finns angående arbetsmiljö.  

 
 Arbetet för att minska och förebygga antalet belastningsskador fortsätter genom lagar-

bete, arbetsrotation och kombinationstjänster. Det är särskilt viktigt i de tunga kvinno-
dominerade yrkena där belastningsskadorna måste minska.  

 

Sjukfrånvaron ligger på 7,0% (2015), en ökning med 0,8 % jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har ökat i åldersgruppen 30-49 år 
från 6,0 % till 7,5 %. Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro (7,9 %) än 
männen (2,8 %). Skillnaden mellan könen har ökat. Tingsryds kom-
mun har högre andel kvinnor, 84,1 % än genomsnittet i landets kom-
muner, 79,5 %. Kökspersonal, undersköterskor och vårdbiträden inom 
äldreomsorgen samt funktionshinderomsorgens personal är de yrkes-
grupper vars sjukfrånvaro överstiger genomsnittet. 

Under 2015 har arbetet för att aktivt minska korttidsfrånvaron fortskri-
dit.  

 
 Vid rekrytering och när vi omarbetar viktigare lokala kollektivavtal, som gäller arbets-

tider, eftersträvas att sysselsättningsgraden ökar.  
 

Ett exempel är årsarbetstidsavtalet för medarbetare inom äldre- och 
funktionshindersomsorgen, där de anställda har möjlighet att önska 
sysselsättningsgrad. Ungefär 440 tillsvidareanställda medarbetare om-
fattas av avtalet. Antalet har varit stabilt de senaste åren. 

 
 Vid rekrytering och när kommunen omarbetar viktigare lokala kollektivavtal, som gäl-

ler arbetstider, så eftersträvas att sysselsättningsgraden hos de anställda ökar. Det är 
endast marginella skillnader i den genomsnittliga sysselsättningsgraden jämfört med 
tidigare år. Totalt är den 90 % och för kvinnorna 89 % och männen 97 %. 

 
 
 
 
 



  4(8) 
 

 

 
Medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg för att uppmärksamma den psykosociala arbetsmil-
jön på arbetsplatsen. Sammanställningen från medarbetarenkäten 2014 kan med fördel använ-
das som utgångspunkt i framtida diskussioner. Medarbetarsamtalet är även ett tillfälle för ar-
betsledaren att för varje anställd göra en individuell plan som gäller förändring, utbildning 
och utveckling. För stora arbetsplatser kan en plan göras för olika befattningsgrupper. 

 

Medarbetarsamtal Sammanställning medarbetarenkät 2014 
 

 
 
1. Har din närmaste chef haft medarbetarsamtal med dig de senaste 12 månaderna 
 Fortsatt arbete med flexibla arbetstidsmodeller, som t.ex. flextid och årsarbetstid. 

Flexibla arbetstidsmodeller används för att anpassa jobben för så många personer som 
möjligt och för att underlätta förvärvsarbetet och föräldraskap.  

 
Cirka 175 medarbetare omfattas av flextidsavtalet och 440 medarbe-
tare av årsarbetstidsavtal. Nivåerna är i stort sett samma de senaste 
åren. 

 
 Säkerställa att det finns rutiner för att föräldralediga och långtidssjuka får information 

från arbetsplatsen och deltar i kompetensutveckling. Genom samtal mellan arbetsleda-
ren och den berörda bestäms de rutiner som passar bäst i det enskilda fallet.  

 
 Uppmuntra både män och kvinnor att ta ut föräldraledighet.  

 
 Informera om den möjlighet till partiell ledighet upp till barnet är 12 år som kommun-

fullmäktige i Tingsryds kommun beslutat om.  
 

Under 2015 var det 5 personer som använde sig av denna ledighetsför-
mån (8 personer 2014).  

 
 För arbete med att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasse-

rier eller repressalier, hänvisas till handlingsplan mot kränkande särbehandling i ar-

betslivet. 
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Källa: Sammanställning medarbetarenkät 2014 

           
1. Har du vid ett flertal tillfällen under de sista 12 månaderna känt dig utsatt för 

kränkande handlingar eller trakasserier på din arbetsplats? 
2. Har du de senaste 12 månaderna upplevt att det finns kränkande språkbruk/jar-

gong på din arbetsplats. 
 
Svaren visar att de kränkande handlingarna och språkbruk kommer från såväl arbets-
kamrater, chefer och kunder/brukare. Dock är ovanstående handlingar från arbets-
kamrater något högre representerade. Varje chef ansvarar för att arbetat med resulta-
tet från medarbetarenkäten samt att ta fram eventuella handlingsplaner för sin arbets-
plats.  
  
Lön 
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvill-
kor mellan kvinnor och män kartlägger och analyserar Tingsryds kommun vart tredje år: 
 

 Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas,  
 
 Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika 

eller likvärdigt, 
 
 Löneskillnader mellan grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar an-

ses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att be-
trakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodo-
minerat. 

 
Åtgärder 

 Personalavdelningen kartlägger vart tredje år kvinnors och mäns löner i alla yrkes-
grupper. Resultatet av kartläggning och analys redovisas sedan till kommunstyrelsen 
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och till centrala chefsgruppen. Kartläggningen finns att läsa på Tingsryds kommuns 
intranät. 
 
Lönekartläggning 2015 
Lönekartläggningen i Tingsryds kommun genomfördes under september-december 
2015. Personalavdelningen har i samverkan med Alvesta, Ljungby, Markaryd och 
Älmhults kommun upphandlat och genomfört arbetsvärderingsdelen av lönekartlägg-
ningen.  
 
Därefter har Tingsryds kommuns resultat analyserats av representanter från perso-
nalavdelningen samt från de fackliga organisationerna. Utifrån resultatet av kartlägg-
ningen kan konstateras att det generellt förs en jämställd lönepolitisk utveckling i or-
ganisationen. De medverkande bidrog med kunskap, information och synpunkter för 
att på bästa sätt återspegla verksamheten. En god dialog mellan arbetsgivare och ar-
betstagare är en viktig förutsättning för ett gott jämställdhetsarbete inom Tingsryds 
kommun. 
 
Utifrån resultatet av kartläggningen kan konstateras att det förs en jämställd lönepoli-
tisk utveckling. Upptäckta skillnader i lön mellan könen som inte kan förklaras har ti-
digare, och kommer även i framtiden, att åtgärdas då de upptäcks. Kartläggningen 
finns i sin helhet på intranätet. Ny lönekartläggning kommer att genomföras under 
hösten 2018.  

 
 Principer för föräldraledigas och långtidssjukskrivnas löneutveckling fastställas inför 

varje löneöversyn.  
 

 
 
 

Vidtagna åtgärder under det gångna året, verksamhetsberättelser 2015 
Förvaltningarna redovisar varje år till kommunstyrelsen vidtagna åtgärder för jämställdhets- 
och mångfaldsarbetet under det gångna året. Därefter reviderar kommunstyrelsen eventuellt 
Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Tingsryds kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen  
Inom kommunledningsförvaltningen utgör kvinnorna 64 % av den tillsvidareanställda perso-
nalen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är för såväl män som kvinnor är 100 %. 
Medarbetarna har flexibel arbetstid sedan många år. 
 

Vid nyanställning eftersträvas att annonseringen utformas könsneutralt och att vid lika meriter 
rekrytera det underrepresenterade könet. Lön och anställningsvillkor sätts efter marknad, an-
svar och arbetsuppgifter. 
 

Manad:Slö111, tillsv,i:dareamtällda, arsskiffet 
Kv.% &v 

Ge.nomsnilt Kllirmol Män män 

2011 24045 23549 26 726 88,1% 
2012 24552 24 114 26971 89,4% 
2013 25 186 24 742 27 861 88,8% 
2014 25813- 25399 28 191 90,1% 
2015 26444 25957 29032 89,4% 
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Vid löneöversynen uppmärksammas och eftersträvas utjämning av löneskillnader mellan 
kvinno- och mansdominerade yrken och löneskillnader som beror på kön.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Könsfördelningen inom förvaltningen har en dominans av kvinnor beroende på att kost- och 
städavdelningen främst har kvinnliga anställda och att de räknat i antal personer utgör när-
mare hälften av förvaltningens totala antal. Inom förvaltningen förekommer många yrken som 
av tradition i samhället är starkt förknippat med ett visst kön och det kommer därför sannolikt 
ta lång tid att jämna ut könsfördelningen. I samband med rekryteringar försöker man göra ut-
jämningar av könsfördelningen. Arbetet går dock trögt då kompetens och att faktiskt ha sö-
kande slutligt avgör vem som anställs. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns 384 tillsvidareanställda, av dessa är 83,9 % 
kvinnor. Av de tillsvidareanställda kvinnorna har 74,1 % en heltidsanställning. När det gäl-
ler tillsvidareanställda män har 92,6 % en heltidsanställning. 
 

Åtgärder som har vidtagits för ökad jämställdhet: 

 Vid nyanställning eftersträvas i första hand att befintliga anställda ges möjlighet att utöka 
sin sysselsättningsgrad.  

 Förskolornas och fritidshemmens arbetslag schemalägger själva sina arbetstider.  
 Vid rekrytering eftersträvas att könsfördelningen ska utjämnas på arbetsplatserna.  
 Arbetslagen i den pedagogiska verksamheten skriver lokala jämställdhetsplaner, vilka årli-

gen revideras. 
 
Socialförvaltningen 
Inom socialförvaltningen är kvinnodominansen på flertalet enheter i det närmaste total. 93,5 
% av det arbete som utförs inom förvaltningen utförs av kvinnor. Att jämna ut denna könsför-
delning är ett svårt och ett långsiktigt arbete.  
 
Under de senaste åren finns möjligheten att höja sysselsättningsgraden till önskad nivå för de 
anställda vilket kan antas vara en fördel ur jämställdhetssynpunkt. Likaså har löneläget för-
bättrats för den lägst betalda vårdpersonalen vilket också kan ha positiva effekter för rekryte-
ring av manlig personal.  
 
 
 
Bilaga 1 
Diskrimineringslagen 3 kap. Aktiva åtgärder  
 
Målinriktat arbete 

3 § Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att ak-
tivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, relig-
ion eller annan trosuppfattning. Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter finns i 4-
13 §§. 
 

Arbetsförhållanden 

4 § Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser 
och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla ar-
betstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
5 § Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena för-
värvsarbete och föräldraskap. 
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6 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare ut-
sätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier. 
 
Rekrytering 

7 § Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar. 
8 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder 
främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika ka-
tegorier av arbetstagare. 
9 § När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och 
män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid 
nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Ar-
betsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter 
hand ökar. Första stycket ska dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder 
eller åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omstän-
digheterna i övrigt. 
 

Lönefrågor 

10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställ-
ningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - 
bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgiva-
ren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som 
lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt 
eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - kvinnor 
och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som ut-
för arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som 
utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar an-
ses vara kvinnodominerat. 
11 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 
redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen ska anges vilka löne-
justeringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att 
betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidspla-
nering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som 
möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgär-
derna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en hand-
lingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet 
sysselsatte färre än 25 arbetstagare. 
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Handlingsplan mot kränkande särbehandling i arbetslivet 
 
Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på 
ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap. 
 
Definition av begreppen: 
Kränkande: att genom ord eller handlingar förnedra någon eller några. 
Särbehandling: att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och 
att risker att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap. Det kan också handla om 
diskriminering om handlingarna har sin grund i någon av diskrimineringsgrunderna (ex kön, 
etnicitet). 
 
För tydlighetens skull bör nämnas att tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem 
i samarbetsrelationer kan inträffa i arbetslivet och innebär normalt inte att det behandlas som 
kränkande särbehandling. 
 
Ansvar 
Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbete ha 
blivit utsatt för kränkningar eller särbehandling är arbetsgivaren skyldig att utreda 
omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.  
 
När tecken på kränkande särbehandling visar sig är det närmaste chef som är ansvarig för att 
motverkande åtgärder snarast vidtas och följs upp. Om det är närmaste chef som kränker eller 
särbehandlar är det dennes chef som är ansvarig att åtgärda. 
 
Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling förebyggs. 
Vidare ska arbetsgivaren klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. 
 
Det är viktigt att varje arbetstagare är medveten om sin egen möjlighet och skyldighet att 
medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen. 
 
Förebyggande åtgärder 
Chefer och arbetsledande personal har nyckelroller när det gäller att forma den atmosfär och 
de normer som skall gälla på arbetsställena. 
 
 Skapa normer som uppmuntrar ett vänligt och respekterande klimat på arbetsstället. 
 
 Ordna så att arbetsledningen kan lära känna var och en i arbetsgruppen samt har möjlighet 

till regelbundna medarbetarsamtal. 
 
 Ge god introduktion som ger arbetstagaren möjligheter att på ett bra sätt finna sig tillrätta i 

arbetsgruppen. Det är också viktigt att tydligt klargöra vilka regler som gäller på 
arbetsplatsen. 
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 Ge varje arbetstagare bästa möjliga kännedom om verksamheten och dess mål. 

Regelbundna informations- och arbetsplatsträffar bidrar till detta. 
 

 Eftersträva att arbetsuppgifterna har innehåll och mening och att individens kapacitet och 
kunskaper tas tillvara. 

 
 Skapa möjligheter för arbetstagarna att öka sina kunskaper och vidareutvecklas i sina 

arbetsuppgifter samt uppmuntra dem att sträva efter detta. 
 
 Alla måste få uppleva att de har betydelse för kommunen, att deras arbetsinsats räknas och 

att deras åsikter respekteras. 
 
 Ge alla anställda information om de förebyggande åtgärderna mot kränkande 

särbehandling. 
 
Tidiga signaler  
Signaler på att en medarbetare kan ha utsatts för kränkande särbehandling kan bland annat 
visa sig på följande sätt: 
 Ökade svårigheter till samarbete 
 Hög stressnivå, låg stresstolerans med överreaktioner 
 Fysisk ohälsa, missbruksproblem eller psykiska reaktioner  
 Oförmåga att se framåt eller orimliga krav på upprättelse. 
 
Hos arbetsgruppen kan följande signaler visas: 
 Minskande effektivitet och produktivitet 
 Upplösning av rådande regler eller fastlåsning av regler. 
 Ökande kritik gentemot arbetsgivaren 
 Ökande samarbetsproblem 
 Hög sjukfrånvaro 
 Låg tolerans mot påfrestningar samt allmänna symptom på vantrivsel 
 Mindre problem förstoras upp 
 
Åtgärder vid fall av kränkande särbehandling 
Om misstanke eller anmälan om kränkande särbehandling uppkommer ska motverkande 
åtgärder omedelbart vidtas och följas upp. Närmaste chef ansvarar för att åtgärder vidtas. Det 
är viktigt att på ett tidigt stadium fånga upp signaler om och åtgärda sådana otillfredsställande 
arbetsförhållanden, problem i arbetets organisation eller missförhållanden i samarbetet, vilka 
kan ge grund för kränkande särbehandling. Möjligheterna att finna bra samrådslösningar 
försvåras starkt ju längre tid en arbetstagare är borta från arbetsstället eller problemen kvarstår 
obearbetade. 
 
 Den som tar emot anmälan, arbetsledare eller dennes chef, ska dokumentera anmälan, alla 

samtal, åtgärder och uppföljning. Dokumentationen ska vara skriftlig, sakligt objektiv och 
förvaras på säker plats. 
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 Vänta inte! Samtala först med den som drabbats av kränkande särbehandling. Om den 

drabbade vill kan det fackliga ombudet vara med. Ge möjlighet till samtal om det som 
hänt, försöka finna orsaker till vad som förekommit, finna vägar till förbättring. 

 
 En arbetstagare som sjukskrivs p.g.a hälsoeffekter till följd av särbehandling bör ges stöd 

att snabbast möjligt kunna återgå till arbetet. Ett normaliserande av vardagen samt 
personligt och känslomässigt stöd är det viktigaste för att motverka svåra efterverkningar. 

 
 Samla inte gruppen, samtalet kan lätt glida över i diskussioner om enstaka personers 

skuld. 
 
 För enskilda samtal med de berörda. Styr in samtalen på eventuella brister i 

organisationen, hög arbetsbelastning, stress eller önskemål om konkreta förbättringar på 
arbetet. Kom ihåg, att den utstötte ofta får bära skulden för problem, som är gemensamma 
för hela gruppen. 

 
 Gemensamma problem i arbetet kan diskuteras i hela gruppen 
 
 Om problemen pågått länge kan det vara omöjligt att vidta konstruktiva åtgärder på 

arbetsplatsen. Ingrip tidigt. 
 
 Ibland kan det vara nödvändigt att överväga möjligheterna att lösa upp akuta 

samarbetskriser eller fastlåsta mellanmänskliga problem på arbetsstället genom att erbjuda 
omplacering eller utbildning. 

 
 Om problemen har uppstått p.g.a. en eller flera personers misskötsamhet måste 

kommunen handla enligt de arbetsrättsliga regler, som är tillämpliga. 
 
Tips för att komma tillrätta med gruppens problem: 
Förutom den hjälp man kan erbjuda en enskild arbetstagare är det mycket viktigt att behandla 
de sakliga problem som i de flesta fall ligger till grund för "syndabockstänkande" i en grupp. 
Syftet är att gruppen skall finna vägar till bättre samarbete framöver. 
 
 Arbetssituationerna kan behöva stabiliseras - eventuellt med hjälp av förnyade 

arbetsbeskrivningar. 
 
 Visa en klar vilja till förändring och förbättring av arbetssituationen för samtliga anställda 

i gruppen. 
 
 Uppträd så rättvist som möjligt. 
 
 Visa en fast och bestämd attityd gentemot förtal, skvaller eller spekulationer om enskilda 

personer i organisationen. 
 
 Vid förändringar bör de inblandade vara med vid planering och genomförande, annars 

riskerar förändringen att bli motarbetad. 
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Råd till medarbetare som känner sig kränkt  
När organisatoriska problem, särbehandling, diskriminering eller trakasserier förekommer är 
det viktigt att chefen så snart som möjligt underrättas för att kunna vidta lämpliga åtgärder. 
 
 Kontakta närmaste chef, dennes chef eller annan arbetsgivarrepresentant för ett enskilt 

samtal. Ta gärna med någon som stöd. 
 
 Skildra händelserna som har varit - när, var och hur. 
 
 Sök hjälp hos andra t.ex. skyddsombud, fackliga organisationer. 
 
 Ta emot erbjudande om hjälp, råd och stöd. 

 
Regelverk 
Arbetsmiljölagen innebär att arbetsmiljön ska vara fri från kränkningar och särbehandling. 
Detta är utvecklat i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 
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Policy om förbud mot diskriminering i arbetslivet 
 
Bakgrund 
Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag – Diskrimineringslag (2008:567) – i 
kraft. Samtidigt upphörde de tidigare diskrimineringslagarna att gälla och lyftes in i den 
nya lagen. Tillsyn av lagen utövas av den nyinrättade myndighet diskrimineringsom-
budsmannen, DO. 
 
Lagens syfte 
Grunden till diskrimineringslagen finns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheter som bland annat beskriver att ”Alla människor är födda fria och lika i värde 
och rättigheter”. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja 
likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Dis-
kriminering i lagens mening kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier. 
 
Lagen innehåller vidare bestämmelser om att arbetsgivaren ska utöva aktiva åtgärder för 
att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning. I lagen framgår det även att arbetsgivaren är skyl-
dig att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.  
 
Förbud mot diskriminering i arbetslivet gäller vid förfrågan om anställning, under hela 
ansökningsförfarandet och för arbetstagare under hela anställningen. Förbud mot dis-
kriminering gäller även den som söker eller gör praktik samt den som står till förfo-
gande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.  
 
Mångfald 
Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfaren-
heter. Målet är att leda, utveckla och tillvarata mångfalden. Det är inte olikheterna i sig 
utan samspelet mellan dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor.  
 
Tingsryds kommuns mål  
Jämställdhet och mångfald är en förutsättning för bra kvalitet i verksamheten och ar-
betsmiljön. Tingsryds kommun ska därför aktivt verka för att jämställdhetsarbetet och 
mångfaldsarbetet integreras och blir en naturlig del av allt internt arbete. Det är inte 
lagen i sig som är det avgörande för resultatet, utan viljan hos var och en att åstad-
komma en förändring. 
 
Tingsryds kommun ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter 
och möjligheter på arbetsplatserna. Ingen anställd i Tingsryds kommun ska ha sämre 
löne- och/eller anställningsvillkor eller utvecklingsmöjligheter på grund av faktorer som 
framgår av denna policy.  
 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Tingsryds kommun kan aldrig acceptera kränkande beteende eller bemötande oavsett 
vem det gäller eller vilka som drabbas. Vi respekterar människornas lika värde, indivi-
dernas olikheter och gruppens behov av utveckling. 
Chefer/arbetsledare och personal ska tillsammans arbeta för en arbetsmiljö fri från tra-
kasserier.  
 
Ansvar 
Inom varje nämnds och förvaltnings verksamhetsområde ska det, med lagstiftningen och 
denna policy som grund, bedrivas ett aktivt målinriktat arbete för att främja mångfald och 
lika rättigheter. Varje chef med personalansvar/arbetsmiljöansvar har skyldighet att arbeta i 
enlighet med lagstiftningen och denna policy och därvid förebygga och motverka diskrimi-
nering och trakasserier. Det är viktigt att varje medarbetare är medveten om sin egen 
möjlighet och skyldighet att medverka till ett gott klimat på arbetsplatsen samt känner 
till de riktlinjer och policydokument som finns.  
 
En eventuell anmälan om trakasserier ska utredas snarast och ingen får utsättas för re-
pressalier med anledning av anmälan. Arbetsledare ska rapportera eventuell anmälan till 
förvaltningschef och till personalavdelningen. Personalavdelningen avgör vem som ska 
utreda frågan. I Handlingsplan mot kränkande särbehandling i arbetslivet finns rutiner 
för hur Tingsryds kommun ska arbeta med sådana ärenden. 
 
De aktiva åtgärder som Tingsryds kommun genomför för att uppnå lika rättigheter i 
arbetslivet finns beskrivna i Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Tings-
ryds kommun -2013-2015. 
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Bilaga 1 
Definition av begrepp 
 
Diskriminering - särbehandling av individer eller grupper vilken innebär ett avsteg från 
principen att lika fall ska behandlas lika. Diskriminering i lagens mening kan vara di-
rekt, indirekt eller i form av trakasserier. 
 
Direkt diskriminering - avses att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 
någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situat-
ion. Det krävs inte att arbetsgivaren haft för avsikt att diskriminera. Däremot ska det 
finnas en direkt koppling mellan arbetsgivarens agerande och diskrimineringsgrunden.   
 
Indirekt diskriminering - avses att någon missgynnas genom tillämpning av en be-
stämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan 
komma att särskilt missgynna personer. Exempelvis kan krav på en viss kroppslängd 
vara indirekt diskriminerande.  
 
Trakasserier och sexuella trakasserier - ett uppträdande som kränker någons värdig-
het och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier 
är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.  
 
Instruktioner att diskriminera - arbetsgivaren får inte ge order eller instruktion att 
diskriminera någon på sätt som beskrivs i diskrimineringslagen till någon som står i 
lydnads eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern, instruktionen eller som 
gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.  
 
Kön – att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin 
könstillhörighet omfattas.  
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck - att någon inte identifierar sig som kvinna 
eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat 
kön. Personer kan hela tiden eller periodvis skilja sig från könsnormen, exempelvis 
transvestiter eller intersexuella. 
 
Etnisk tillhörighet – nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande för-
hållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli ut-
satta för etnisk diskriminering. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation.  
 
Religion eller annan trosuppfattning - annan trosuppfattning är begränsat till en 
åskådning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Det gäller inte 
etiska, filosofiska eller politiska värderingar/åskådningar. 
 
Funktionshinder – varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar 
av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid 
födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. 
 
Sexuell läggning – homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning 
 
Ålder – uppnådd levnadslängd 
 



Tingsryds 
kom1nun 

Avtalsnamn Drift simhall 

Startdatum 2018-07-01 

Avtals parter 

Köpare 
Tingsryds kommun 
2120000621 

Adress 
Box 88 
36222 
TINGSRYD 

Kontaktperson 
Christina Gutierrez Malmbom 
+46(0)76-774 41 14 (mob) 
Christina.GutierrezMalmbom@tingsryd.se 

1. Avtal 

1.1 Kontaktpersoner 

Avtal 
2018-05-17 

Ref. nr. 18-004 

Slutdatum 2023-06-30 

Förlängning 1 st förlängningar a 3 år 

Säljare 
Medley AB 
5566091541 

Adress 
Dalvägen 14 
16956 
Solna 

Kontaktperson 
Claes Mittjas 
+46 (0)722 420 073 (mob) 
claes. mittjas@medley.se 

Parterna ska utse kontaktpersoner, vilka ska äga behörighet att självständigt företräda respektive part i 
frågor som rör detta avtal. Byte av kontaktperson ska utan dröjsmål meddelas den andra parten. 

Kommunens kontaktperson 

Namn : Kenth Axelsson , Kultur- och fritidssamordnare 

Telefon: 0477-441 61, 072-889 20 42 

E-post: kulturofritid@tingsryd .se 

Leverantörens kontaktperson: 

Namn: Josefin Kejder 
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Telefon: 070-817 53 55 

E-post: Josefin.kejder@medley.se 

1.2 Huvudmannaskap 

Kommunen är i egenskap av beställare huvudman för de tjänster som omfattas av detta uppdrag. 

1.3 Uppdraget 

1.3.1 Uppdragets huvudsakliga omfattning 

Leverantören förbinder sig att i anläggningen självständigt och på eget ansvar bedriva verksamhet enligt 
de villkor som anges i dessa avtalshandlingar. 

Uppdraget omfattar att tillhandahålla drift, skötsel och tillsyn , löpande underhåll och visst akut underhåll 
av Vattenpalatset Kaskad. 

Tingsrydsbor i alla åldrar ska erbjudas möjligheter till att utöva lek, rekreation, motion och friskvård i en 
avkopplande och attraktiv miljö. 

I uppdraget ingår serviceuppgifter gentemot föreningar och dess medlemmar, skolelever, badande, 
motionärer, tränande och andra som använder eller besöker anläggningen. 

Leverantören ska genomföra uppdraget på ett sådant sätt att nyttjare och besökare upplever service 
och andra trivselfaktorer på ett för dem personligt och tilltalande sätt. 

Ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta ska eftersträvas. 

Leverantören får inte utan kommunens skriftliga godkännande bedriva annan verksamhet i 
anläggningen ," än den som avses i detta avtal och dess bilagor. ·•· 

1.3.2 Aktiviteter utöver de som ingår i uppdraget 

Leverantören har möjlighet att, utanför de tider som anges som minimitider för allmänhet, skola och 
föreningar, ordna alternativa aktiviteter och arrangemang. Kommunen erlägger ingen ersättning utan 
leverantören svarar för sina egna kostnader, lämpligen genom att ta in intäkter från dem som nyttjar 
tjänsterna . 

1.3.3 Parternas åtagande 

Parterna åtar sig : 

• Att anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under avtalsperioden och på bästa sätt 
tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

• Att lojalt och i skälig omfattning fortlöpande bistå varandra med de uppgifter, information samt de 
handlingar som behövs för att genomföra avtalat uppdrag. 
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1.3.4 Ömsesidig information 

Parterna förbinder sig att utan dröjsmål ömsesidigt lämna varandra, och ta emot, all den information 
rörande verksamheten enligt detta avtal som bedöms vara av betydelse för den andra parten. 

1.4 Avtalsperiod 

Avtalet ska gälla i fem (5) år från och med 2018-07-01 med option för kommunen att på oförändrade 
villkor förlänga avtalet ytterligare med tre (3) år. 

Förlängning av avtal ska meddelas leverantören senast nio (9) månader före avtalet löper ut. Förlängning 
ska vara skriftlig. Om kommunen väljer att ej utlösa förlängning löper avtalet ut vid avtalsperiodens slut 
utan föregående uppsägning. 

1.5 Personal 

1.5.1 Arbetsgivaransvar 

Leverantören är arbetsgivare på anläggningen och således ansvarig för att verksamheten genomförs i 
enlighet med gällande lagstiftning. 

1.5.2 Anläggningschef 

Avtalad anläggningschef får endast utbytas mot en anläggningschef som innehar motsvarande 
kvalifikationer. 

1.5.3 Särskilda arbetsrättsliga villkor 

Anställd personal och underleverantörers personal, i samtliga led, som utför arbete inom ramen för 
avtalet ska vid avtalets fullgörande minst ges arbetsrättsliga villkor enligt nedan. Mer förmånliga villkor 
får alltid erbjudas. 

Personalen som arbetar med detta uppdrag ska ha kollektivavtalsliknande villkor beträffande lön, 
arbetstid och semester. Som grund för villkoren används KFS avtal för besöksnäringen eller det 
kollektivavtal som ersätter detta. Leverantören kan även tillämpa motsvarande villkor ur annat centralt 
kollektivavtal som omfattar yrkesgruppen och som är aktuellt för de huvudsakliga arbetsuppgifter som 
ska utföras inom ramen för avtalet. 

Leverantören är skyldig att möjliggöra för beställaren att själv eller genom ombud utföra revisioner, i 
syfte att kontrollera att villkoren uppfylls, på plats hos leverantören och/eller i samtliga led hos de 
underleverantörer som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet. Leverantören ska i samband med 
uppföljning och revision tillhandahålla de dokument och de uppgifter i övrigt som behövs för att 
kontrollera att leverantören samt dennes underleverantörer i samtliga led, har uppfyllt sina åtaganden 
enligt dessa villkor. Kontroll kan exempelvis komma att ske av tidrapportering, scheman, 
lönespecifikationer och anställningsavtal. Leverantören ska också möjliggöra för berörd personal att 
delta i intervjuer i samband med revision. 

Ersättning utgår ej till leverantören för ovanstående åtgärder. 
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1.6 Ekonomi 

1.6.1 Ersättning för uppdragets genomförande 

Ersättning utgår som fast och rörlig ersättning med indexreglering. 

Den fasta ersättningen uppgår till 3 990 000kr/år som ska faktureras med en tolftedel per månad. 

Kostnader för tillkommande arbeten, som inte ingår i det ordinarie uppdraget faktureras : 

• I första hand enligt ett i förväg överenskommet pris. 
• I andra hand baserat på nedanstående timpriser. 

Arbetsledare, ersättning för tillkommande arbete: 450 kr/tim 

Driftspersonal, ersättning för tillkommande arbete: 390 kr/tim 

Arbete som omfattas av rörlig ersättning ska särredovisas vid faktureringen. 

18-004 

Ersättningen är exklusive mervärdesskatt i svenska kronor (SEK) och inkluderar samtliga kostnader för 
åtaganden enligt detta avtal och tillhörande handlingar. I ersättningen inkluderas bland annat löne- och 
lönebikostnader, skatter och sociala avgifter. 

1.6.2 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

Priserna är fasta under avtalsperioden (5 år) . Därefter kan prisjustering ske enligt nedan. 

Parterna har rätt att justera angivna priser enligt SCB:s Labour Cost Index för arbetare, privat sektor 
(LCI arb) preliminärt index, SNI 2007 kod R med Q1 2018 som baskvartal. 

Begäran om prisjustering ska framställas skriftligt senast 60 dagar före den dag från och med vilken det 
justerade priset ska börja gälla. Efter överenskommelse om prisjustering gäller den vid prisändringen 
senast använda indexkvartal som ny baskvartal. Prisjustering får endast ske vid månadsskifte. 
Prisjustering gäller inte retroaktivt. 

överenskommen prisändring ska gälla under minst tolv (12) månader. 

Om begärd prisjustering inte accepteras ska den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda 
avtalet med verkan sex (6) månader efter det att begäran om prisjustering framställdes . Fram till denna 
tidpunkt ska det tidigare avtalade priset gälla. 

1.6.3 Leverantörens ersättning för övrig verksamhet 

Leverantören äger erhålla och tillgodogöra sig de intäkter från koncessionsuppdraget som följer av 
avtalet. Detta inkluderar intäkter hänförliga till såväl uppdraget, t.ex. entreavgifter till bad, skolsims- och 
gruppträningsavgifter, som till den egna verksamheten . 

Leverantören förbinder sig att inte sälja rabattkort, värdecheckar etc. med längre giltighetstid än 
avtalstiden utan skriftligt medgivande från kommunen. 

1.6.4 Hinder i verksamheten 
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Leverantören ska bereda kommunen tillträde till anläggningen för reparations- eller underhållsarbeten. 
Kommunen ska eftersträva att utföra sådana arbeten på tid då minsta möjliga skada föreligger för 
leverantören och ska informera leverantören om planerade åtgärder i så god tid som möjligt. 

Leverantören äger ej rätt till ersättning, i någon form , för det fall hinder eller men tillfälligt (upp till 1 O 
dagar) uppstår i den på anläggningen bedrivna verksamheten till följd av reparation eller underhåll av 
objektet. 

Beställaren avser att i första hand förlägga planerade reparations- och underhållsarbeten till perioden 
maj/juni, då beläggningen historiskt sett varit lägst, om inte annat överenskoms med 
leverantören. Planerade underhållsåtgärder, som medför driftstörningar för leverantören, skall anmälas 
från kommunen till leverantören senast två månader innan respektive tillfälle. 

1.6.5 Avbrott i verksamheten 

I händelse av längre avbrott i verksamheten (längre tid än 10 dagar) till följd av omständigheter som inte 
leverantören rår över, ska kommunen ersätta leverantören för den ekonomiska skada som leverantören 
kan påvisa. Ersättning ska inte överstiga de faktiska kostnaderna som leverantören har för att bedriva 
uppdraget. Leverantören ska aktivt vidta åtgärder för att minimera sin ekonomiska skada. 

1.6.6 Fakturering 

Tingsryds kommun önskar i första hand elektroniska fakturor så som SVE-faktura. 

I andra hand önskas PDF-faktura . PDF-faktura skickas till pdf-fakturor@tingsryd.se. 

Sexsiffrigt referensnummer skall anges på fakturan . Referensnummer erhålls av beställaren vid 
beställning . För att Er faktura ska bli betald utan dröjsmål måste nedanstående uppgifter finnas på 
fakturan: 

• Referensnummer, sexsiffrigt 
• Fakturabelopp i svenska kronor 
• OCR nr (alternativt fakturanummer om OCR saknas) 
• Bankgironummer i första hand 
• Organisationsnummer 

Om elektronisk faktura enligt Tingsryds kommuns önskemål ej går att skicka skall fakturan skickas 
till : 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 

Krav på faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande utgår inte. Fakturor som inte innehåller 
samtliga ovan angivna uppgifter kommer att returneras. Eventuella anspråk på förseningsersättning, 
påminnelser och dröjsmålsränta i samband med detta kommer att avslås. 

1.6.7 Betalningsvillkor 

Leverantören äger rätt att fakturera kommunen månadsvis i efterskott för fullgjorda tjänster. Leverantören 
ska slutfakturera kommunen inom två (2) månader efter att tjänsten är fullgjord. 
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Betalning för av kommunen godkänd faktura ska erläggas senast trettio (30) dagar efter mottagandet av 
fakturan. Faktureringsavgift eller motsvarande avgift får inte debiteras kommunen. 

I de fall fakturan inte är komplett och returneras för komplettering ska betalningsperioden räknas efter 
ny ankomstregistrering. Vid försenad betalning äger leverantören rätt till ränta enligt räntelag på 
fakturerat ostridigt belopp. Eventuell räntefaktura ska innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp 
samt period som räntefakturan avser. 

För det fall kommunen helt eller till någon del inte anser sig betalningsskyldig för utförd tjänst enligt 
fakturan äger kommunen rätt att innehålla det omstridda beloppet. För det fall parterna är oense endast 
om viss del av det fakturerade beloppet ska kommunen erlägga betalning med det ostridiga beloppet. 

Betalning innebär inte godkännande av tjänst. 

1.6.8 Dröjsmålsränta mm 

Dröjsmålsräntan debiteras enligt räntelagen § 6. 

Leverantören äger inte rätt att debitera dröjsmålsränta om leverantören levererar för tidigt i förhållande till 
mellan parterna överenskommen leveranstidpunkt. 

Kommunen äger rätt att från fakturerat belopp göra avdrag med vid betalningstidpunkten i 
förekommande fall förseningsvite vartill kommunen är berättigad enligt detta avtal. 

1.7 Ansvar 

1.7.1 Besiktning före och efter uppdraget 

Parterna ska gemensamt genomföra besiktning/statuskontroll i samband med uppdragsstart. 
Eventuella avvikelser från förfrågningsunderlag ska meddelas av leverantören. 

Efter avtalsperiodens slut ska lokalerna vara i samma skick som vid avtalsperiodens start. Rimlig 
hänsyn till normal förslitning ska tas. Detsamma gäller om lokalerna under avtalsperioden renoverats. 

1.7.2 Skadeståndsansvar 

Leverantören svarar för den skada leverantören, leverantörens personal , medhjälpare, underleverantörer 
eller övriga av leverantören anlitade personer samt besökare vållar genom vårdslöshet eller uppsåt i 
verksamheten och/eller på anläggningen. 

Leverantören ansvarar i förhållande till kommunen för skadestånd som kommunen på grund av vållande 
eller uppsåt av någon av nyss nämnda kan komma att förpliktigas utge till tredje man. 

1.7.3 Försäkring 

Samtliga försäkringar nedan ska medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med 
kommunen som medförsäkrad (medförsäkrad behövs inte i ansvarsförsäkringen eller avseende 
leverantörens egendom och avbrott) . 

Självrisken i försäkringarna får inte överskrida 0,5 prisbasbelopp (alternativt max 48 timmars karenstid 
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för avbrottsförsäkringen). 

Försäkringarna ska tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under hela avtalstiden. Bevis om att 
nedan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till kommunen inom två veckor efter 
undertecknandet av detta avtal. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till kommunen 
senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger kommunen rätt att teckna 
försäkringarna på leverantörens bekostnad. 

1. 7 .3.1 Befintlig egendom 

Leverantören ska teckna en allriskförsäkring för skador på kommunens befintliga egendom. 
Försäkringsbeloppet ska vara minst 1 miljon kronor. 

1. 7 .3.2 Ansvarsförsäkring 

Leverantören ska även teckna ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp för person- och sakskada om 
minst 10 miljoner kronor per skada och minst 20 miljoner kronor per år. Vid nyckelförlust ska 
försäkringsbeloppet vara minst 0,5 miljoner kronor. 

Ansvarsförsäkringen ska inkludera: 

• Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar). 
• Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust. 
• Utökat skydd vid skada på hyrd/lånad lokal. 
• Utökat ansvar för underleverantörer m.fl. enligt ovan. 

1. 7 .3.3 Leverantörens egendom och avbrott 

Leverantörens ska teckna allriskförsäkring för sitt eget lösöre samt försäkring för avbrott i sin 
verksamhet med ansvarstid om minst 12 månader. 

1.7.4 Myndighetstillstånd m.m. 

Det åligger leverantören att införskaffa, bekosta och följa alla myndighetstillstånd, liksom 
tillstånd/medgivanden från andra organisationer, samt svara för de anmälningar till myndigheter m.m. 
som erfordras för verksamhetens bedrivande. 

1. 7 .5 Sekretess 

Parterna förbinder sig att inte röja eller på något sätt utnyttja sekretessbelagd uppgift som part får del 
av genom tillkomsten av eller genomförandet av avtalet. 

Leverantören äger inte utan kommunens uttryckliga tillåtelse rätt att publicera eller annars offentliggöra 
rapporter eller annat material eller information som leverantören upprättat, erhållit eller tagit del av 
genom avtalet. Denna tystnadsplikt gäller även efter det att avtalet upphört att gälla. 

Tystnadsplikten gäller inte om det föreligger en skyldighet enligt lag eller annan författning för part att 
lämna ut uppgifter. Tystnadsplikten gäller inte heller för uppgifter som är allmänt kända. 

Part är skyldig att beakta de regler om sekretess och tystnadsplikt som gäller enligt offentlighets- och 
sekretesslag (2009 :400) (OSL), samt tillse att anställda, anlitade konsulter och underleverantörer 
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beaktar dessa regler. Part är skyldig att informera sig och sina anställda, anlitade konsulter och 
underleverantörer om innebörden av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt i OSL. 
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Parterna är medvetna om att kommunens möjligheter att sekretessbelägga uppgifter är reglerad genom 
OSL. Parterna är överens om att bestämmelserna i denna punkt inte innebär, eller ska innebära, någon 
inskränkning av kommunen skyldigheter enligt OSL. Prövningen av sekretess sker först när någon 
begär att ta del av uppgifterna. Sekretessprövningen kan aldrig göras i förväg. 

1.8 Hantering av personuppgifter 

Leverantören ska hantera personuppgifter enlig PUL samt ska vara förberedd , insatt och följa införandet 
av nya dataskyddsförordningen (GDPR) i maj 2018. Leverantören ska, om kommunen så begär, 
underteckna personuppgiftsbiträdesavtal. 

1.9 Intressekonflikt 

Leverantören får inte från annan än kommunen följa instruktioner för tjänstens genomförande. 
Leverantören ska även i övrigt tillvarata kommunens intressen. Leverantören garanterar vidare att denne 
inte är beroende av eller har ekonomiska eller andra intressen som kan påverka leverantörens 
objektivitet. Leverantören ska utan dröjsmål skriftligen anmäla till kommunen om det finns någon 
omständighet som kan medföra att en intressekonflikt eller liknande uppstår för leverantören. 

1.10 U nderleverantör 

För att underleverantör ska kunna anlitas under avtalsperioden krävs att kommunen på förhand 
godkänner och får kopia av avtalet mellan leverantören och underleverantören. Den av leverantören 
anlitade underleverantören äger i sin tur endast rätt att anlita underleverantörer efter kommunens 
skriftliga godkännande. 

Leverantören äger efter skriftligt medgivande från kommunen ersätta ovan angiven underleverantör som 
uppfyller de krav som ställs på en leverantör. Vid anlitande av underleverantör eller byte av 
underleverantör under avtalstiden ankommer det på leverantören att informera alla berörda parter om 
den nye underleverantören. 

Leverantören ansvarar för att anlitad underleverantör uppfyller samtliga krav som anges i detta 
förfrågningsunderlag . Leverantören ansvarar också för att underleverantör uppfyller krav om inbetalning 
av skatter och sociala avgifter samt att de i övrigt lever upp till legala administrativa krav och exempelvis 
lämnar in årsredovisning i tid etc. 

Leverantören svarar för underleverantörs utförande av uppdrag och fullgörande av kommunens krav och 
övriga förpliktelser enligt dessa avtal såsom för sitt eget uppdrag. 

1.11 Kommunens insyn i leverantörens verksamhet 

Kommunen har när som helst under avtalstiden, rätt att genom auktoriserad revisor eller annan 
oberoende tredje part, som inte är konkurrent till leverantören, hos leverantören granska leverantörens 
fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal och att fakturerad ersättning är avtalsenlig . Eventuell 
revision ska ske under kontorstid och utföras på så sätt att den i görligaste mån inte stör leverantörens 
verksamhet. Leverantören ska efter bästa förmåga underlätta revisionen. 
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1.12 Allmänhetens insyn i leverantörens verksamhet 

Leverantören ska utan dröjsmål efter det att kommunen framställt begäran härom, till kommunen lämna 
sådan information som avses i 3 kapitlet 19a § kommunallagen. Sådan begäran ska göra det möjligt att 
för allmänheten att få insyn i hur anläggningen sköts. Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas 
i skriftlig form. Det åligger kommunen att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. 
Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet strider mot lag eller annan författning 
eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos kommunen. 

Information som lämnats kommunen enligt första stycket ska ej anses utgöra företagshemligheter 
enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 

1.13 Meddelatfrihet 

Personal som är anställd i verksamheten ska beträffande verksamhet som omfattas av avtalet har i 
huvudsak samma meddelarfrihet som råder för motsvarande offentligt anställd personal. Denna 
meddelarfrihet ska dock inte omfatta uppgifter som avser affärsförhållande, eller som allmänt sett kan 
rubba konkurrensförhållande för leverantören. Vidare råder det inte meddelarfrihet för uppgifter om 
enskildas personliga och privata ekonomiska förhållanden eller som rör säkerhet. I meddelarfriheten 
innefattas inte heller information som gäller pågående förhandlingar rörande löne- eller andra 
anställningsvillkor eller som är hemlig enligt lag . 

Personer i ledande ställning hos leverantören, eller därmed jämförlig ställning, omfattas inte av den här 
angivna meddelarfriheten. Det åligger leverantören att informera berörd personal om den meddelarfrihet 
som ska råda i verksamheten . 

1.14 Likställighetsprincipen 

Kommunal verksamhet ska bedrivas i enlighet med den s.k. likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § 
kommunallagen: "Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat". Leverantören ska bedriva uppdraget på samma villkor. 

1.15 Vite 

Kommunen har rätt att påkalla vite om leverantören brister i att fullgöra avtalat uppdrag eller utför 
uppdraget med påtagliga fel. 

Vitets storlek uppgår till det värde som svarar mot bristen/felet, eller de merkostnader som vållas 
kommunen till följd av bristen/felet. Brist eller fel, som inte är endast ringa och/eller som inte rättas till 
inom skälig tid efter skriftligt påpekande, berättigar alltid kommunen till ersättning med minst 5 000 
kronor per vecka för varje påbörjad vecka som sådan brist/fel föreligger. Vitet kan dock inte uppgå till 
mer än 50 000 kronor per månad. 

1.16 Omförhandling 

Kommunen eller leverantören får påkalla omförhandling av bestämmelserna i upprättat avtal om ändrade 
förhållanden väsentligt inverkar på uppdragets förutsättningar. Anmälan om omförhandling ska ske så 
snart som det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och 
befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess eventuell 
överenskommelse om ändring träffats. 
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1.17 Avbeställning 

Kommunen äger rätt att säga upp avtalet eller att avbeställa delar av uppdraget om förutsättningarna för 
att genomföra uppdraget väsentligt förändras. 

Vid sådan avbeställning äger leverantören rätt till ersättning för utfört arbete, nedlagda kostnader och 
avvecklingskostnader. 

1.18 Hävning 

Båda parterna har rätt att häva avtalet utan kompensation till motparten, i fall motparten har gjort sig 
skyldig till väsentligt avtalsbrott och motparten inte rättat till avtalsbrottet inom trettio dagar från 
mottagande av skriftligt meddelande från den hävande parten . 

Kommunen har därutöver rätt att häva avtalet, utan kompensation till leverantören och omedelbart, 
enligt nedanstående: 

• Om uppdraget inte genomförs i enlighet med förfrågningsunderlagets kvalificeringskrav, skakrav 
och i enlighet med leverantörens anbud. 

• Om leverantören har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet. 
• Om uppdraget inte fullgörs och detta inte beror på kommunen. 
• Om leverantören repetitivt brister i tjänstens utförande. 
• Om leverantören utan kommunens skriftliga godkännande överlåter hela eller delar av avtalet till 

annan fysisk eller juridisk person. 
• Om leverantörens ekonomiska ställning eller kommersiella förmåga försämras i sådan omfattning 

att kommunen får rimlig anledning att tro att leverantören inte kan uppfylla åtaganden i avtalet. 
• Om leverantören har försatts i konkurs eller likvidation, satts un-der tvångsförvaltning, är föremål för 

ackord , har inställt betalningar, är underkastad näringsförbud, är föremål för ansökan om konkurs, 
ackord eller liknade förfarande. 

• Om leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen genom lagakraftvunnen 
dom, underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller har 
lämnat felaktig information i delar som berör denna punkt. 

Hävning enligt denna punkt ska ske genom skriftligt meddelande till motparten för att vara giltig . 
Leverantören kan åläggas att fortsätta uppdraget till dess en ny utförare utsetts. 

1.19 Force Majeure 

Om part på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan 
omständighet som part inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åligganden enligt detta avtal, 
ska part, i nödvändig omfattning, vara befriad från desamma. Arbetskonflikt som har sin grund i parts 
brott mot lag eller kollektivavtal får inte av den parten åberopas som befrielsegrund. 

Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda 
tillämpning av denna bestämmelse. 

1.20 Åtgärder i samband med avtalets upphörande 

Leverantören ska, elva månader innan avtalstiden löper ut, till kommunen överlämna en förteckning som 
innehåller följande uppgifter: 
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• En sammanställning av de två senaste årens uppföljningsrapporter. 
• En förteckning avseende bemanning av anläggningen. Av förteckningen ska framgå antalet 

anställda personer i kategorier med aktuell lönekostnad för respektive kategori/kompetensgrupp. 
• En förteckning över de inventarier som leverantören äger, men som kommunen har rätt att förvärva. 

Av förteckningen ska framgå fabrikat/typ, fabrikationsår och bedömt värde. 
• Leverantören ska till kommunen ge en kompensation som motsvarar återstående restvärde på 

eventuella försålda periodkort och klippkort avseende nyttjande av bad, vid avtalets utgång. 

Uppgifterna kommer att vara en del av det förfrågningsunderlag som kommer att tas fram inför ny 
upphandling. 

Då avtalet avslutas ska leverantören lämna anläggningen i god ordning . Leverantören ska närvara och 
medverka vid överlämnandet. Samtliga handlingar som berör anläggningen ska överlämnas till 
kommunen . 

Kommunen har rätt att lösa ut leverantören från de inventarier som kommunen önskar överta vid avtalets 
utgång. Ersättningen till leverantören skall motsvara marknadsvärdet. Leverantören skall kontinuerligt 
hålla en aktuell inventarielista som årligen redovisas till kommunen tillsammans med aktuella 
verifikationer. 

Om verksamheten ska läggas ut på en ny leverantör alternativt återtas av kommunen ska leverantören 
medverka vid överlämnandet och därvid överlämna sådan information som denne fått sig till del genom 
att utföra skötsel och drift av anläggningen. 

1.21 Ändringar och tillägg 

Ändringar i och tillägg till avtalet kan endast göras genom skriftlig handling, undertecknad av behörig 
företrädare för kommunen och leverantören. 

1.22 Tvist och tillämplig lag 

Avtalet ska i dess helhet vara underkastat svensk rätt. Tvist angående tolkning eller tillämpning av 
avtalet och därmed sammanhängande frågor ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av 
svensk rätt. Första instans ska vara Växjö tingsrätt. 

1.23 Överlåtelse av avtal 

Leverantören får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta eller upplåta avtalet till annan. 

1.24 Avtalets ikraftträdande 

Detta avtal ska anses som slutet vid den tidpunkt som inträffar när behöriga företrädare för båda parter 
undertecknat detta avtal i två likalydande originalavtal. 

1.25 Avtalsbilagor 

Följande bilagor ingår i avtalet: 

1. Ritningar 
2. Inventarieförteckning 
3. Gränsdragningslista 
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4. Verksamhetstider 
5. Taxor 
6. Vägledning konsumentverket 
7. Skolsim 
8. Policy och handlingsplaner 
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2. Krav på tjänsten 

2.1 Övergripande målsättning 

2.1.1 Mål och tjänstegarantier för Vattenpalatset Kaskad 

lnriktningsmål 

18-004 

• Vattenpalatset Kaskad ska vara lättillgängligt, ha bra öppettider, ge bra service, och vara välskött 
samt utnyttjas maximalt. 

• Allmänhet, skola och föreningar ska ha tillgång till simhallen. 
• Personalens kunskaps- och servicenivå ska hållas hög genom kontinuerliga utbildningar. 
• Simkunnigheten i kommunen ska ligga på en hög nivå jämfört med riket i övrigt. 
• Vattenpalatset Kaskad ska drivas på ett energieffektivt och miljömedvetet sätt. 

Verksamhetsmål 

• Vattenpalatset Kaskad ska ha ett öppethållande som är anpassat till kommuninvånarnas fritid och 
i största möjliga mån till turisternas ledighet. 

• Hänsyn ska tas till skolornas lovdagar i Tingsryds kommun. 
• Babysimverksamhet ska bedrivas av utbildad personal. 

Mätbara mål 

• Behålla antalet badgäster på en fortsatt hög nivå. Målet är minst 80 000. 
• Arbeta för att antalet sålda årskort och rabattkort ökar. 
• Samtliga elever i årskurs 1 kan simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim . 
• Samtliga elever i årskurs 5 kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. 
• Arbeta aktivt med att minska förbrukningen av el, värme och vatten . 
• Att varje år genomföra simkunnighetsprov i årskurs 3 och 5. 

Tjänstegarantier 

Vattenpalatset Kaskad ska erbjuda: 

• Rent vatten med jämn temperatur. 
• Rena och välstädade utrymmen. 
• Varma och torra bastur. 
• Behaglig lufttemperatur. 
• Utbildad och serviceinriktad personal. 
• All extra personal ska ha genomgått minst 3 timmars utbildning i hjärt- och lungräddning samt 

grundläggande livräddningsutbildning. 
• Simskola ska erbjudas elever i förskoleklass och år 1, ett tillfälle varannan vecka under ett läsår. 

Uppföljning ska erbjudas elever från sju år och äldre vid tolv tillfällen . 
• Sommarsimskola och märkestagning ska erbjudas barn från sju år och äldre under de tre första 

veckorna på sommarlovet. 
• Skolbad ska erbjudas elever från åk 1 till och med åk 9 vid fyra tillfällen per läsår för att följa upp 

simkunnigheten, utveckla simningen och ge kunskap i livräddning. I nionde klass avslutas 
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terminen med ett livräddningsprov. 

2.1.2 Anläggningens syfte 

Vattenpalatset Kaskad ska fungera som en samlingsplats för alla generationer och bidra till god 
folkhälsa och hög livskvalitet. Anläggningen ska göra Tingsryd känt även utanför kommungränserna och 
locka såväl besökare som nya boende till kommunen. 

På Vattenpalatset Kaskad ska man kunna tillgodose sina behov av bad, simning, rekreation, träning, 
rehabilitering, motion, avkoppling och övrig friskvård. 

Leverantören ska därför verka för att Vattenpalatset Kaskad : 

• Är en inbjudande plats för besökarna att mötas i och tillsammans tillbringa tid. 
• Erbjuder ett utbud av aktiviteter som är attraktivt för ett brett urval människor ur olika 

befolkningsgrupper samt inspirerar besökare i alla åldrar till deltagande i hälsofrämjande aktiviteter. 
• Genom ett brett verksamhetsutbud, är attraktivt för privatpersoner, företag, föreningar, skolor och 

grupper av olika slag . 
• Ger befintliga och nya föreningar möjlighet att bedriva tränings- och tävlingsverksamhet. 
• Tillfredsställer behovet av kvalitativ simundervisning till de individer som har behov av det. 
• Bereder minoritetsgrupper möjlighet att besöka badet under respekterande av särskilda behov, 

t.ex. avskildhet eller simskola för vuxna . 
• Är tillgängligt för funktionsnedsatta och för människor som är i behov av rehabilitering samt 

erbjuder funktionsnedsatta särskilda aktiviteter. 
• Aktivt strävar efter att ge kommunens skolor möjlighet att besöka badet. 
• I samarbete med skolan verka för att alla barn ska vara simkunniga enligt Skolverkets definition, 

senast år 5 i grundskolan. 
• I samarbete med skolan arbeta för att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet samt ge 

ökade kunskaper i simning och livräddning 

Leverantören ska verka för att !ocka nya besökarkategorier att använda anläggningen och ta de!.av dess 
aktiviteter. Leverantören ska därvid också sträva efter att både nya och befintliga besökargrupper 
upplever det som tillfredsställande att besöka anläggningen. Leverantören ska arbeta för att utveckla 
verksamhet och aktiviteter i takt med att omgivningen förändras. 

2.1.3 Kvalitet 

Det ställs kvalitets- och miljökrav på verksamheten, både från samhällets sida och från besökarna. 
Samhällets kvalitets- och miljökrav ställs i form av lagar och förordningar som ska uppfyllas medan 
besökarnas kvalitets- och miljökrav är svårare att tillgodose eftersom varje individ har en personlig 
uppfattning om vad god kvalitet och god miljö innebär. Det är centralt för både kommunen och leverantör 
att verksamheten bemöter och hanterar sina besökare så att de får en positiv upplevelse av sina besök 
på Vattenpalatset Kaskad. 

För att kunna nå en hög kvalitetsnivå måste varje arbetsplats ha ett miljö-, kvalitets- och 
arbetsmiljösystem där bland annat rutiner för kvalitets- och miljöarbete, uppföljning och värdering ingår. 
För Vattenpalatset Kaskad har kommunen och leverantör ansvar för att uppställda kvalitets- och 
miljömål uppnås och leverantören ska därför innan uppdragets start redovisa sitt miljö-, kvalitets-, och 
arbetsmiljösystem för godkännande av kommunen. 
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2.2 Om entreprenaden 

Leverantören ska självständigt och på eget ansvar bedriva verksamhet i anläggningen. Verksamheten 
ska erbjuda allmänheten, skolor och föreningsliv goda förutsättningar att utöva idrott och motion. 

Avtal tecknas i form av en tjänstekoncession. Tjänstekoncessionen kan grovt sett uppdelas i två delar; 
dels verksamhet som utförs på kommunens uppdrag och enligt regelverk fastställt av kommunen 
(uppdraget) samt dels den verksamhet som leverantören själv beslutar om och genomför inom ramen för 
koncessionsavtalet (egen verksamhet) . 

I leverantörens uppdrag ingår att upplåta anläggningen till privatpersoner, idrottsföreningar samt skolans 
schemalagda verksamhet. Leverantören ska till allmänheten tillhandahålla möjlighet till rekreation, 
motionssimning och rekreationsbad. Därutöver ska leverantören bedriva friskvårdsverksamhet, 
exempelvis i form av gym- och gruppträning. Leverantören har möjlighet att, inom ramen för uppdraget, 
förändra utbudet av verksamheten för att skapa en egen profilering av anläggningen. Större förändringar 
ska göras i samråd med kommunen. 

Utöver uppdraget har leverantören rätt att bedriva egen verksamhet i anläggningen i den utsträckning 
leverantören önskar förutsatt att verksamheten överensstämmer med kommunens värderingar, att 
anläggningen är tekniskt lämpad för verksamheten samt att eventuella myndighetstillstånd för 
verksamheten ifråga erhålles. 

2.3 Allmänna kvalitetsmål 

Leverantören ska följa trender inom friskvård och motionsverksamhet och anpassa dem till den aktuella 
Anläggningen. Leverantören ska: 

• Hålla en hög kundtillfredsställelse på utbudet. 
• Erbjuda besökare en välstädad anläggning. 
• Alltid ha personal tillgänglig för kunderna. 
• Anpassa öppettiderna till kundernas behov. 
• Erbjuda tränings- och tävlingsanläggningar som är utrustade för ändamålen. 
• Genomföra kundundersökn ingar för att se om anläggningen uppfyller besökarnas krav och behov. 

Även i övrigt ska de av Kommunen antagna målen och kraven på utförande med avseende på 
tillgänglighet, personkontakt, inflytande och yrkeskompetens vara vägledande för leverantörens 
åtagande. 

2.4 Aktiviteter utöver de som ingår i entreprenaden 

Leverantören har möjlighet att utöver säsongsöppethållandet anordna alternativa aktiviteter och 
arrangemang. Kommunen erlägger ingen ersättning utan leverantören svarar för sina egna kostnader, 
lämpligen genom att ta in intäkter från dem som nyttjar tjänsterna. 

2.5 Friskvårdsutrustning 

Friskvårdsutrustning i anläggningen bör vara väl anpassad för olika kundgrupper, såväl vana som ovana 
utövare, personer med viktproblem, motionärer och personer med rörelsenedsättningar. 

· Friskvårdsutrustning ska vara anpassad både för kvinnor och män med hänsyn tagen till längd, vikt och 
övriga förutsättningar. Friskvårdsutrustning ska därmed vända sig till en bred publik sett ur ett friskvårds
och folkhälsoperspektiv. 
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Friskvårdsutrustningen ska uppfylla gällande standard och säkerhetskrav. Ur säkerhetssynpunkt ska 
viktmagasin, draganordningar, drivaxlar etc. så långt det är möjligt, vara inbyggda med någon form av 
skyddskåpa för att undvika klämskador. 

Om inte annat överenskommes med Kommunen ska åldersgränsen för nyttjande av friskvårdsutrustning 
vara 16 år. 

2.6 Myndigheter och tillstånd 

Leverantören ska ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande. 

Leverantören ombesörjer myndighetskontakter, och bekostar samtliga anmälningar till myndigheter, 
som erfordras för entreprenadens genomförande. 

2.7 Cafe 

I anläggningen finns en cafedel. Leverantören äger rätt att driva verksamheten själv eller genom 
underleverantör. I det fall en underleverantör används får leverantörens avtal med denne inte vara längre 
än avtalet om driften av simhallen . överenskommelse om avstående från besittningsskydd ska vid 
behov tecknas mellan leverantören och underleverantören. 

Utbudet i serveringen ska vara anpassad till anläggningens friskvårdsverksamhet. 

Ritningar och beskrivning framgår av Bilaga 1 Ritningar. 

2.8 Utveckling av anläggningen 

Kommunen är positiv till en långsiktig utveckling av anläggningen. Några större förändringar av 
anläggningen är dock inte planerade i dagsläget. Däremot kan mindre förändringar komma att vara 
aktuella under avtalstiden. 

., 

Leverantören har möjlighet att inom ramen för uppdraget förändra utbudet av verksamhet (gym, 
gruppträning, utbud i bassängerna m.m.), dvs. skapa en egen profilering av anläggningen. Större 
förändringar ska göras i samråd med Kommunen . 

2.9 Öppettider och bassängtidsfördelning 

Anläggningarnas bassänger och övriga våta utrymmen ska vara tillgängliga för allmänheten under 
attraktiva tider. Därutöver ska skolor och föreningar ges tillträde till anläggningen. 

Uppdraget ska bedrivas minst under de i Bilaga 4 Verksamhetstiderföreskrivna minimiöppettiderna. De 
angivna tiderna avser en lägsta nivå avseende öppethållande som ska upprätthållas. Leverantören har 
rätt att utöka öppethållandetiderna utöver de i bilagan angivna. 

2.10 Taxor och avgifter 

Kommunen anger riktlinjer för engångsentreer under anläggningens ordinarie och beställda 
öppethållande. Leverantören fastställer övriga priser, såsom priser för klippkort, periodkort, andra 
gruppkort, avgifter för gym etc. Taxor finns angivna i Bilaga 5 Taxor. 

övriga priser för allmänhetens tillträde till anläggningen fastställs av leverantören själv. Samtliga dessa 
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intäkter tillfaller leverantören. 

Avgifter för öppethållande och arrangemang under övrig tid fastställs av leverantören. Leverantören 
informerar kommunen om prissättningarna. 

18-004 

Kommunen har rätt att subventionera särskilda gruppers verksamhet i anläggningen genom att 
kompensera leverantören för mellanskillnaden mellan normala och subventionerade priser. Subventionen 
kan t ex avse reducerade entreavgifter för barn och reducerade avgifter för pensionärer, arbetslösa eller 
andra grupper. 

2.11 Bassängtidsfördelning 

Kommunen och leverantören ska gemensamt verka för att bassängytor nyttjas på bästa sätt. Vid 
önskemål om eventuella volymförändringar eller schemaförändringar ska överenskommelse härom 
träffas mellan kommunen och leverantören. 

2.12 Skolbad 

Skolbad med simundervisning förekommer enligt Bilaga 7 Skolsim. 

Leverantören skall i samarbete med kommunens skolor tillhandahålla kartläggningsbad och erbjuda 
grundläggande simskoleverksamhet för kommunens skolbarn i årskurs 1-9 samt i viss mån 
gymnasieungdomar. Grundläggande simskoleverksamhet skall även erbjudas elever i kommunens 
förskoleklasser. 

Leverantören skall ha utbildade simlärare som planerar och genomför simundervisning för skolorna. För 
att underlätta lektionerna kommer skolan assistera med personal. 

Villkoren för skolornas utnyttjande av badet skall i god tid planeras i samråd mellan leverantör, kommun 
och representanter för skolan för att skapa goda förutsättningar så att skolan får en bra verksamhet 
samtidigt som leverantören kan bedriva egen verksamhet. 

Ersättning för skolbaden utgår till leverantören enligt de nivåer som angivits i bilaga 7 uppräknat med 
SCB:s Labour Cost Index för arbetare, privat sektor (LCI arb) preliminärt index, SNI 2007 kod R med Q1 
2018 som baskvartal. 

Skolbad är en obligatorisk aktivitet för leverantören under avtalstiden och ingår i uppdraget. 

Aktiviteten omfattar i huvudsak: 

• Skolsim (kartläggningsbad och simundervisning riktad till skolelever). 
• Skolidrott (aktiviteter riktade mot skolelever utförda i simhallen) 
• Aktiviteter under sport-, sommar- och höstlov med prova-på-aktiviteter. 

Samtliga skolsimsaktiviteter beställs direkt av respektive skola. Kommunala skolor och friskolor ska 
ges tillträde på likvärdiga villkor. Se även beskrivningarna i Bilaga 4 Verksamhetstider och Bilaga 5 
Taxor. 

2.13 Föreningstider 

För närvarande har inga simföreningar verksamhet i anläggningen. Kommunen kan, om behovet uppstår, 
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begära att bassängtid avsätts för föreningsverksamhet. Ersättning ska utgå från vad som anges i Bilaga 
5 Taxor och ska överenskommas av kommun och leverantör. 

2.14 Övrig verksamhet 

Leverantören får genomföra egna aktiviteter i simhallen som riktas till såväl företag som privatpersoner. 
Dessa aktiviteter ska inte inkräkta på minimitider för skolbad, allmänhetens bad, och föreningstider. 

Kommunen har rätt att, till i Bilaga 5 Taxorfastställda priser, hyra bassängtid från leverantören. 
Bassängtiden kan sedan upplåtas, mot en av kommunen beslutad bassänghyra, till föreningar och 
ideella organisationer för att bedriva simskola eller föreningsverksamhet. 

2.15 Teknisk drift 

Kommunen ansvarar för och bekostar skötsel, tillsyn samt felavhjälpande underhåll av anläggningen, till 
anläggningen hörande fasta system, fast inredning och utrustning, enligt Bilaga 3 gränsdragningslista. 

Leverantören skall utan ersättning bistå kommunen i arbetet med att spara energi. Leverantören får inte 
utan tillstånd av kommunen installera utrustning som förbrukar energi (el eller värme) eller vatten. För 
sådan installerad utrustning äger kommunen rätt att utkräva ersättning för förbrukad eller beräknad 
energi/vattenåtgång. · 

Leverantören är ansvarig för skötsel av verksamhetens lokaler vilket omfattar, men inte är begränsat till: 
bottensugning och rengöring av bassänger, inventarier, utrustning, vitvaror, ytskikt (golv, vägg och tak). 
Leverantören är också ansvarig för byte av ljuskällor enligt Bilaga 3 gränsdragningslista. 

Leverantören skall innan tillträde redovisa miljö-, kvalitets- och arbetsmiljösystem med bland annat 
rutiner för kontroll samt städrutiner för de egna verksamhetsutrymmena. 

Förbrukningsmaterial till fasta verksamhetsnära system, exempelvis entresystem, ska leverantören 
ansvara för och bekosta. 

Det åligger leverantören att tillse att upphovsrättsliga bestämmelser följs vad gäller musik inom sådana 
delar av anläggningen dit allmänheten har tillträde. Avgifter och andra kostnader kopplade till 
upphovsrättsliga frågor t.ex. STIM täcks helt av leverantören. 

Leverantören är också ansvarig för att eventuella myndighetstillstånd som krävs för verksamhetens 
bedrivande är giltiga och att dessa underhålls/förnyas när så krävs. Leverantören svarar för samtliga 
kontakter med myndigheter som berör den egna verksamheten. Samtliga kostnader kopplade till 
ansökningar, anmälningar och åtgärder för att få och behålla myndighetstillstånd täcks av leverantören. 
Leverantören ansvarar för samtliga kontakter med myndigheter som berör den egna verksamheten. 
Kommunen svarar för att anläggningen uppfyller sådana myndighetskrav som krävs för badverksamhet 
vid avtalets ingående. 

Det kommer att vara kommunens mål att utföra felavhjälpande underhåll så att leverantörens 
verksamhet störs i så liten omfattning som möjligt. 

Kommunen har rätt att hålla anläggningen stängd för underhållsarbeten upp till tio dagar per år, utan att 
leverantören har rätt till ersättning från kommunen. Meddelande om stängning skall ske i god tid innan 
och alltid i samråd med leverantören. 
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2.15.1 Allmänt om inventarier 

Av kommunen ägda/tillhandahållna inventarier (maskiner, inventarier, verksamhetsutrustning och 
sportmateriel) som hör till anläggningarna, och vilka disponeras av leverantören under kontraktstiden för 
fullgörande av drift- och skötseluppdraget, på villkor enligt förfrågningsunderlaget, finns förtecknade i 
Bilaga 2 lnventarieförleckning. En komplett förteckning upprättas i samband med kontraktstecknandet. 

För de inventarier som är förtecknade, ingår det i leverantörens uppdrag att löpande underhålla och 
utbyta delar i utrustningar och maskiner som vid normalt slitage/användande kräver årligt 
utbyte/underhåll. 

Nyanskaffning av särskilt angivna uttjänta/utslitna inventarier enligt förteckningen svarar kommunen för 
och beslutar om. Behov ska dock alltid påkallas av leverantören, vilken även ska bistå vid 
nyanskaffning. övriga inventarier ska ersättas av leverantören. 

Samtliga disponerade inventarier ska återfinnas och återlämnas till kommunen i funktionsdugligt skick 
och rengjorda då kontraktstiden upphör. 

Inventarier får ej tas från anläggningen för annat nyttjande. 

För ersättning/reparation av inventarier pga skadegörelse eller stöld svarar leverantören. 

För övriga maskiner, inventarier, verksamhetsutrustningar och annan materiel som krävs för att fullgöra 
uppdraget enligt förfrågningsunderlaget i sin helhet, svarar leverantören. 

2.15.2 Periodiskt underhåll/investeringar/reinvesteringar 

Leverantören ska upprätta och årligen, senast 31 mars, delge kommunen en plan för periodiskt 
underhåll , investeringar och reinvesteringar. Kommunen beslutar och ansvarar för genomförandet i 
samråd med leverantören. 

2.15.3 Uppgifter om planerade underhålls- och investeringsåtgärder m.m. 

Arbeten avseende periodiskt underhåll och investeringar m.m. på objekten, kan komma att pågå under 
avtalstiden. 

Omfattningen totalt kan inte anges. Leverantören ska utan krav på ersättning , tåla de olägenheter i form 
av hinder och störningar som kan uppstå och ställa erforderligt utrymme till förfogande. Kommunen 
samråder med leverantören och meddelar senast 2 månader innan eventuellt arbete påbörjas. 

Av kommunen planerade underhållsarbeten kommer, där det är möjligt, att utföras så att störningar i 
verksamheten undviks i möjligaste mån. 

2.15.4 Städning 

Leverantören svarar för och bekostar all städning av anläggningen om inte annat framgår av Bilaga 3 
Gränsdragningslista . Ändamålsenlig städning är en förutsättning för god vatten- och luftkvalitet och ska 
utföras på sådant sätt att den bidrar till ett långvarigt bevarande av anläggningen. Städning ska 
genomföras i sådan omfattning att anläggningen är hygieniskt ren och vid alla tillfällen ger ett rent, 
vårdat och trivsamt intryck. Detta innebär att städning inom vissa delar av anläggningen ska utföras 
flera gånger per dag. 
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Leverantören ska ha en skriftlig rutin för städning av anläggningen. På kommunens anmodan ska 
leverantören kunna presentera rutinen, kunna visa att den efterföljs och att den ger avsett resultat. I 
städrutinen ska framgå med vilken frekvens och på vilket sätt leverantören städar anläggningarna. I 
rutinen ska även framgå på vilket sätt leverantören säkerställer att de krav och riktlinjer som gäller för 
kommunens miljöarbete/miljöprogram beaktas. Kommunen kommer löpande att kontrollera att 
leverantör uppfyller åtagandet att hålla anläggningen hygieniskt ren samt att ge anläggningen ett rent, 
vårdat och trivsamt intryck. Denna kontroll kan komma att ske oanmäld . 

Leverantör ska svara för och bekosta avflyttningsstädning som ska vara slutförd senast vid avtalets 
upphörande och därefter godkännas av kommunen. 

2.15.5 Avfallshantering 

Emballage och sophämtning ombesörjs och bekostas av hyresvärden. Hyresvärden tillhandahåller 
sopkärl och erforderligt soputrymme. 

2.15.6 Luft- och vattenmiljö, inom anläggningen 

Kommunen eller av kommunen utsedd leverantören utför och sköter vattenreningsanläggningen varför 
bibehållen vattenkvalitet i enlighet med Socialstyrelsens Författningssamling (SOSFS 2004:7) till 
anläggningens bassänger är kommunens ansvar. 

Det åligger dock leverantören att underlätta kommunens arbete genom att använda rätt städkemikalier, 
inte överbelasta bassängerna samt att genom lämpliga åtgärder begränsa den belastning som varje 
besökare innebär genom att informera om vikten av tvagning innan bad etc. 

Det åligger också leverantören att bottensuga bassängerna i sådan utsträckning som krävs för att 
bassängerna alltid skall vara rena och fräscha. Vidare åligger det leverantören att utföra 
vattenprovtagning i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer på lördagar, söndagar och övriga helgdagar 
(men även på vardagar i begränsad omfattning, t.ex. vid sjukdom). 

Levererade temperaturer till varje bassäng framgår av bilaga 3 - Objektsbeskrivning. 

Vattenreningsanläggningen är dimensionerad för maximalt 500 badande per dygn. 

2.15. 7 Skötsel av utvändiga ytor 

Ansvar för städning och underhåll av utvändiga ytor och utrustning i anläggningarna finns angivet i 
Bilaga 3 Gränsdragningslista. 

2.15.8 Egenkontroll 

Leverantören ska utföra egenkontroll av sin verksamhet för att inte anläggningens besökare ska 
utsättas för smitta, allergisk reaktion eller annan olägenhet för hälsan. Egenkontrollen är även avsedd 
att minimera hotet mot miljön från kemiska produkter inom verksamheten. 

Av särskild vikt är uppföljning, kontroll och åtgärd som ska utföras enligt författning eller krav från 
myndigheter samt kontroller och åtgärder som syftar till att ombesörja att skada på person eller 
egendom inte uppstår. 

Leverantören ska ha rutiner för utvärdering och egenkontroll. Dessa rutiner ska skriftligen redovisas för 
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kommunen senast tre månader efter starten av verksamheten. Kommunen äger rätt att löpande ta del 
av leverantörens egenkontroll. 

2.15.9 Besiktning 

Kommunen kommer löpande att kontrollera att leverantören uppfyller åtagandet att hålla anläggningen 
hygieniskt ren samt att anläggningen ger ett rent, vårdat och trivsamt intryck. Denna kontroll kan 
komma att ske oanmäld. 

Vid övertagandet kommer statuskontroll att ske innan leverantören tar över verksamheten . 

Leverantören skall utan ersättning medverka vid statuskontroll samt sådan periodisk besiktning 
(exempelvis obligatorisk ventilationskontroll) som är obligatorisk under verksamhetsperioden. 

Efter verksamhetstidens slut kommer avslutande statuskontroll av anläggningen att ske avseende 
skador och slitage på verksamhetsutrymmen. 

Kommunen är ansvarig för att utse besiktningsman och svarar också för kostnader i samband med 
andra besiktningar än sådana föranledda av ändringar utförda på uppdrag av leverantören. 

2.16 Kassa- och passersystem 

Leverantören ska genom egen försorg tillhandahålla kassasystem. 

2.17 Elektricitet, uppvärmning, vatten och avlopp, telefon m.m. 

El, vatten och avlopp bekostas av kommunen. Leverantören ska verka för en hållbar drift av 
anläggningen och tillse att dessa kostnader minimeras. 

2.18 Tele- och datakommunikation 

Leverantören ska svara för driftkostnader avseende tele- och datakommunikation. Det åligger 
leverantören att skydda datautrustning och nätverk mot olaga intrång. 

Fiberförbindelse finns framdragen till fastigheten. Leverantören står själv för eventuella anslutnings- och 
abonnemangskostnader. 

2.19 Säkerhet 

Som arbetsgivare har leverantören ansvar för att systematiskt säkerhets-, arbetsmiljö- och 
brandskyddsarbete bedrivs för att säkerställa god arbetsmiljö och undanröja risker för personal och 
besökare. I det systematiska arbetet ska ingå rutiner för dokumentering och uppföljning av tillbud , 
olycksfall samt arbetsskador inom leverantörens verksamhetsområde. Gjorda erfarenheter ska resultera 
i vidareutveckling av leverantörens arbetsmetoder för det systematiska säkerhets-, arbetsmiljö- och 
brandskyddsarbetet. 

Leverantören ska upprätta erforderliga riskanalyser för den egna verksamheten och ansvarar för att 
åtgärder vidtas för att undanröja risker så långt som möjligt. Om det befinns nödvändigt eller möjligt att 
vidta tekniska åtgärder eller ändringar inom anläggningen för att minimera risker enligt ovan ska samråd 
ske med ansvarig part enligt Bilaga 3 Gränsdragningslista, varpå kommunen beslutar om eventuell 
åtgärd. 
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Leverantören ska anmäla allvarligare skadehändelser och liknande incidenter till kommunen och 
berörda myndigheter. Leverantören ska polisanmäla alla brott riktade mot verksamheten i anläggningen. 

2.19.1 Badsäkerhet 

Leverantören ansvarar för säkerheten för besökare och personal i anläggningen. Besökarantal, 
personaltäthet, kompetens och bevakning ska anpassas därefter. 

Leverantören ska främja badsäkerheten genom att informera samtliga besökare om generella 
säkerhetsregler och om övervakning i simhallen . Leverantören ska säkerställa att ingen under tio år får 
vistas i simhallsdelen av anläggningen utan målsmans eller annan vuxens sällskap och tillsyn . 

Under allmänhetens tider ska det alltid finnas badvakt i simhallen . Leverantören ska använda den 
tekniska utrustning som finns i anläggningen för att öka säkerheten . 

All personal på anläggningens baddel ska behärska sedvanlig hjärt- och lungräddning, kunna använda 
defibrillator samt ha erforderliga kunskaper i vattenlivräddning. Leverantören , som bär ansvar för 
badsäkerheten , ska själv bedöma om ytterligare säkerhetsåtgärder är behövliga. 

2.19.2 Brandskydd 

Leverantören övertar inom ramen för uppdraget det brandskyddsansvar som åvilar kommunen och är 
därmed ansvarig för samordningen av brandskyddet avseende den verksamhet som bedrivs i 
anläggningen. 

2.19.3 Doping och droger 

Leverantören ska bedriva ett aktivt arbete i syfte att säkerställa att doping och droger inte förekommer 
på anläggningen. 

2.19.4 Skyltning 

Kommunen upprättar och ansvarar för sådan enhetlig skyltning och märkning som krävs ur 
informations-, hänvisnings- eller anvisningssyfte. Placering av annan skyltning, märkning och/eller 
anslagstavlor beslutas i samråd mellan kommunen och leverantören. Leverantören ansvarar för 
skyltning av ordningsregler, hänvisningsskyltar etc. 

2.20 Marknadsföring 

I leverantörens marknadsföring av anläggningen ska det framgå att anläggningen ägs av kommunen och 
att den drivs som koncession på uppdrag av kommunen. 

Leverantören får efter kommunens medgivande uppsätta exteriör reklam på anläggningen. 

Leverantören söker bygglov och eventuella andra nödvändiga tillstånd för detta. Inne i anläggningen får 
lagenlig reklam uppsättas på sätt och form att skada därav inte riskerar uppstå på person eller sak och 
att verksamheten inte störs därav. Kommunen förbehåller sig rätten att ha synpunkter på reklam inom 
anläggningen och som yttersta åtgärd kunna förbjuda viss reklam . 

Leverantören ska även tillåta föreningsreklam och marknadsföring. I samband med tävlingar ska 
föreningar även ges möjlighet att sätta upp tillfälliga reklamskyltar i anläggningen. Intäkterna från 
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föreningarnas reklam och marknadsföring tillfaller föreningarna. 

2.21 Kvalitet, miljö och uppföljning 

Leverantören ska ha ett kvalitetssäkringssystem och en kvalitetsplan. Av planen ska framgå hur 
Leverantören avser att säkra kvaliten i uppdraget och hur Leverantörens kvalitetsuppföljning ska 
redovisas till kommunen. Kvalitetsplanen ska även innehålla metoder för att mäta kundtillfredsställelsen 
samt samarbetsformer med kunderna för en fortsatt utveckling av verksamheten. 

2.21.1 Kontakter med enskilda besökare och föreningar 

En välkomnande attityd ska alltid visas gentemot besökarna och personalen ska vara tillgänglig för att 
svara på frågor, ge service och ta emot synpunkter och önskemål. 

Ett telefonnummer ska även göras känt där personal ska kunna ge upplysningar och ta emot 
synpunkter och ev. klagomål. 

Regelbundna möten ska hållas med föreningar och andra grupper som regelbundet nyttjar 
anläggningen. 

Leverantören ska, på ett positivt sätt, hantera synpunkter och önskemål som inte omedelbart kan 
tillgodoses. 

2.21.2 Kundundersökningar och uppföljningar 

Det ska finnas rutiner för klagomål. Besökande i anläggningen ska även ha möjlighet att träffa ansvarig 
personal för att lämna klagomål. Samtliga klagomål ska undersökas. De som klagat ska så snart som 
möjligt erhålla en förklaring till det inträffade och, om det är befogat, få en ursäkt från ledningen. 

Synpunkter på verksamheten ska dokumenteras och skickas in till kommunen enligt särskilda rutiner 
som leverantören ska följa. Kommunen gör en sammanställning av synpunkterna för eventuell 
uppföljning. 

Möten mellan kommunen och leverantören ska hållas då någondera parten anser att behov finns, dock 
minst två gånger per år. Dessa möten ska avhandla uppföljning, utvecklingsfrågor m.m. Det åligger 
leverantören att kalla kommunen till dessa möten. 

Leverantören ska regelbundet göra kundenkäter och redovisa för kommunen hur kunderna uppfattar 
servicen . Kundundersökning kan även komma att genomföras av kommunen genom av kommunen 
utformade kundenkäter. 

2.21.3 Insyn i leverantörens verksamhet 

Kommunen äger kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen ska för detta ändamål äga tillträde 
till de lokaler där verksamheten bedrivs samt få tillgång till sådana uppgifter om verksamheten som 
kommunen anser vara erforderliga. 

Kommunens revisorer ska äga rätt att på samma säll som i verksamhet i kommunal regi kontrollera 
och utvärdera verksamheten. Leverantören förbinder sig ått aktivt medverka vid och underlätta deras 
arbete. 
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Kommunen kan även uppdra åt fristående konsult, revisor eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll eller 
utvärdering. Leverantören förbinder sig i sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan 
utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. 

2.21.4 Verksamhetsplanering 

Senast den 1 december innevarande år ska leverantören lämna en verksamhetsplan för det kommande 
året. Denna ska innehålla en beskrivning av vilka åtaganden och åtgärder som krävs för att uppnå 
uppsatta mål en analys över personalinsatserna samt plan för fort- och utbildning/kompetensutveckling 
och inriktningsmål för verksamheten . 

2.21.5 Rapportering 

Leverantören ska ge kommunen insyn i leverantörens ekonomiska ställning samt verksamheten i 
anläggningen . Rapporteringen ska ske tertialsvis med en årlig sammanfattning. Den årliga 
redovisningen ska lämnas senast 31 mars. 

Rapporteringen ska minst omfatta: 

• Verksamhetsberättelse med översiktlig beskrivning av verksamheten i anläggningen samt 
ekonomisk resultatredovisning. 

• Besöksstatistik, såväl vad gäller totalt antal besök till anläggningarna, enskilda badbesök som 
antal skolbadselever. 

• Sammanställning över och resultat av utförda kundundersökningar. 
• Kopior/schema på öppethållande och fördelning av tider. 
• Avvikelserapport. Händelser av akut karaktär ska redovisas snarast. 

2.22 Personal 

Leverantören är arbetsgivare och får inte vidta åtgärd som kan väntas medföra åsidosättande av lag eller 
annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom Leverantörens verksamhetsområde. Anlitar 
leverantören underleverantör förbinder sig leverantören att av denne avkräva motsvarande utfästelse. 

Objekten ska vara bemannade med den personalkompetens och personalomfattning som 
verksamheten kräver. All personal ska ha adekvat utbildning och erfarenhet från liknande arbete samt 
lämplighet och intresse för sina arbetsuppgifter. Samtliga ska ha livräddarutbildning. 

Även kommunen har anställd driftspersonal på anläggningen. Leverantören ska samordna 
arbetsmiljöansvaret. Samordningsansvaret fråntar inte kommunen arbetsgivaransvar för sina anställda. 

2.22.1 Enhetlig klädsel 

Personalen skall bära enhetlig klädsel så att all personal lätt kan identifieras av badets besökare. 
Klädseln skall vårdas och bäras på rätt sätt. 

2.22.2 Övertagande av personal 

Anläggningarna drivs idag av extern leverantör. Beroende på hur eventuella avträdande och tillträdande 
leverantörer hanterar övergången av personal sinsemellan kan verksamhetsövergång inträda enligt § 6 b 
lagen om anställningsskydd (LAS) varvid de anställningar som berörs av en verksamhetsövergång 
övergår till den nya arbetsgivaren. Leverantören ska nogsamt följa de lagar och regler som reglerar 
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personalfrågor i samband med verksamhetsövertagande. 

2.22.3 Arbetsgivaransvar 

Leverantören är arbetsgivare och ansvarig för att: 

• Gällande lagar och författningar följs, 
• Anställa, avlöna och säga upp personal, 
• Skatter och sociala avgifter inlevereras, 
• Förebygga skador som kan drabba personal, aktiva och besökare. 

2.22.4 Arbetsmiljöansvar 

Leverantören har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Leverantören ska ha och kontinuerligt 
utveckla metoder for att upprätthålla en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud ska 
dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten. 

Leverantören är samordningsansvarig för arbetsmiljön för de utrymmen som omfattas av uppdraget 
mellan kommunen och leverantören och för den verksamhet som bedrivs inom ramen för uppdraget. 

Den som har samordningsansvaret ska följa anvisningarna om samordning i arbetsmiljöverkets 
föreskrifter angående Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. 

2.22.5 Utbildning 

Leverantören svarar för att personalen har adekvat utbildning. Leverantören svarar även for att 
personalen kontinuerligt ges erforderlig fortbildning. De teoretiska kompetenskraven hos personal med 
översikt över badverksamheten ska minst vara SLS utbildning poollivräddare, alternativt motsvarande 
kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn HLR, och dokumenterad kunskap i vattenlivräddning. 

Berörd personal ska genomföra övningar for livräddande förstahjälpeninsatser minst 2 ggr/år eller i 
enlighetmed den riskanalys som genomförts på anläggningen. övningarna ska anpassas efter 
anläggningens utformning. 

Minimiålder för personal inom badverksamheten ska vara 18 år. 

Regelbundet bör dessutom även övrig personal genomgå säkerhetsutbildning och beredskapsövningar. I 
övningen bör ingå hur man larmar, räddar, använder räddningsutrustning samt återupplivar. 
Säkerhetsutbildningen bör även innefatta utbildning om och instruktioner för förstahjälpeninsatser. 

Personalen ska ha kunskaper om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 
2014:12). 

2.22.6 Antidiskriminering 

Leverantören ska vid utförandet av tjänster som omfattas av denna upphandling följa vid varje tidpunkt 
gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses är bland andra 16 kap 8 och 9§§ 
brottsbalken och diskrimineringslagen (2008 :567) som syftar till att motverka diskriminering och främja 
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
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Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av kommunen skriftligen redovisa de åtgärder 
som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt första stycket. Tiden för redovisning ska vara minst 
en vecka, om inte längre tid överenskommits. 

En lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering ska anses utgöra 
ett väsentligt kontraktsbrott. 

2.22.7 Registerkontroll 

Leverantören ska se till att registerkontroll genomförs för den personal som anställs inom 
verksamheten. Enligt lagen (1998 :620) om belastningsregister ska den som erbjuds en anställning i 
staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation, om arbetet innebär direkt och 
regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur 
registret. 

Leverantören och eventuell underleverantör ska ansvara för och garantera att det inte finns någon 
personal som dömts för brott mot underåriga eller sexualbrott. Kommunen och de avropande enheterna 
äger rätt att ta del av utdragen. 

2.22.8 Policy och handlingsplaner 
Leverantören ska i övrigt följa , i tillämpliga delar, vad som anges i Bilaga 8 Policy och handlingsplaner. 

2.23 Plan för övertagande av verksamhet 

Leverantören ska i anbudet lämna en kortfattad, övergripande beskrivning av hur starten av uppdraget 
planeras. Planen ska även omfatta aktiviteter i samband med personalövertagande. Den leverantör som 
tilldelas kontraktet ska, inför uppdragsstart, göra mer omfattande förberedelser inför övertagandet av 
verksamheten. 

Bifoga plan för övertagande. 

Bilaga 4. Plan för verksamhetsövertagande_ Tingsryd.pdf 
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