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1. Upphandlingsdokument

1.1 Allmän orientering  

Varbergs kommun bjuder härmed till anbudsgivning i tjänstekoncessionsupphandling för avtal gällande
drift av badverksamhet i Varbergs is- och simarena – Pingvinen, Simstadion och Veddige simhall.

Varbergs kommun har i dag ca 64 000 invånare. Varberg är en expansiv kommun med en växande
befolkning. År 2030 beräknas Varbergs kommun ha 80 000 invånare.

Kommunen är även ett av Sveriges mest populära besöksmål. Varje år reser hundratusentals
människor hit, lockade av havet, naturen, historien och alla våra evenemang. 

Beställare är Kultur och fritidsförvaltningen, för beställarens organisation se bilagor 33 och 34.

Vill du veta mer om Varbergs kommun gå in på www.varberg.se

1.1.1 Förutsättningar
Anbud ska lämnas på det svenska språket.
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All kommunikation i detta och kommande avrop/uppdrag ska ske på det svenska språket.

Ersättning för anbudsgivning utgår inte.

Parterna benämns i dokumentet som Varbergs kommun/kommunen/beställaren respektive
anbudslämnaren/koncessionshavaren

1.1.2 Omfattning
Tjänstekoncessionen omfattar uppdraget att erbjuda allmänheten, skolor och föreningar goda
förutsättningar för idrott och motion i Varbergs is- och simarena – Pingvinen, Simstadion och Veddige
Simhall.

Uppdraget innebär ansvaret för badverksamheten i dessa anläggningar fr.o.m. 2021-01-01. 
Veddige simhall ska vara öppen fr.o.m. 2021-01-02 t.o.m 2021-05-16 samt för simskola vardagar vecka
25 till vecka 27 (år 2021). 
Simstadion ska vara öppen 2021-05-22 och vara öppen alla somrar.
Varbergs is- och simarena – Pingvinen invigs 2021-09-04, Tjänstekoncessionshavaren ansvarar för alla
förberedelser gällande verksamhetsdriften.

Uppdraget omfattar även ansvar för simskola under veckor 25-27 inklusive simskoleskjuts enligt
beskrivningar i detta upphandlingsdokument.

Uppdraget avser verksamhetsdrift av Veddige Simhall, Simstadion och Varbergs is- och simarena –
Pingvinen. Ishallen i Pingvinen är inte med i upphandlingen. Städning för alla tre badanläggningar ingår i
uppdraget. Tjänstekoncessionen omfattar endast verksamhetsdriften, då Varbergs kommun ansvarar för
den tekniska driften och skötsel av anläggningarna.

Med teknisk drift menas bland annat drift och underhåll av vattensystem, i fastigheten fasta
fastighetstillbehör och installationssystem. Ansvarsbegränsningar och gränsdragningar mellan parter
redovisas i Bilaga 27 Gränsdragningslista.

Lokalerna lämnas till Koncessionshavaren enligt redovisningar i bilagorna 3 till 26. Koncessionshavaren
har ansvar för att utforma och färdigställa gym‐/friskvårdslokaler i Pingvinen (totalt ca 750 m²), gymmet
levereras med Lamellbrädor och målade väggar.

Vidare ska samtliga inventarier, som träningsmaskiner, ljudanläggning mm, beställas och bekostas av
Koncessionshavaren, och installeras i samråd med beställaren.

1.1.3 Option Veddige simhall
Veddige ska drivas 2021-01-02 t.o.m. 2021-05-16 samt för sommarsimskola 2021 veckorna 25 - 27.

Veddige simhalls bassäng är i stort behov av renovering, i dagsläget finns inget politiskt beslut om
renovering av anläggningen och beslut i denna fråga kommer tidigast í slutet av 2020.

Tas beslutet att inte renovera den kommer inte Veddige simhall att öppna igen. Och heller inte ingå i
uppdraget efter vecka 2021.

Tas det beslut att renovera ansvarar tjänstekoncessionshavaren att driva Veddige simhall vidare tills
avtalsperiodens slut. Blir detta aktuellt kommer beställaren att betala tjänstekoncessionshavaren 400
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000 kr/år. Veddige simhall ska då hållas öppen minst 23,5 timma per vecka se bilaga 2 Öppettider
badanläggningar. 

1.1.4 Avtalstid
Uppdragsperiod: 2021-01-01 - 2025-12-31 med för beställaren ensidig option om förlängning upp till 24
månader, längst till och med 2027-12-31.

Vid giltighetstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.

1.1.5 Övergripande mål  

Badanläggningarna i Varbergs kommun ska inspirera och utveckla alla människors behov av vattenvana,
motion, träning, tävling och social samvaro. Alla ska känna sig välkomna och kunna utveckla sina
färdigheter i vatten utifrån individens egen förutsättning.

1.2 Upphandlingsföreskrifter  

1.2.1 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen sker med tillämpning av Tjänstekoncession enligt bestämmelserna i lag (2016:1147) om
upphandling av koncessioner (LUK). Det är därför av allra största vikt att anbudsgivaren lämnar sina
allra bästa villkor vid anbudsavlämnandet. 

1.2.2 Beställarens kontaktperson under anbudstiden
Frågor ska ställas genom upphandlingsstödets (www.tendsign.com) funktion "frågor & svar".

1.2.3 Besök inför anbudsgivning
Det åligger anbudsgivaren att, inför anbudsgivning, skaffa sig god kännedom om uppdragets omfattning,
anläggningarnas skick och de lokala förutsättningar som råder.

Anbudsgivaren ska noga studera anläggningarna samt inventarier på plats före anbudsgivning. Under
besöken kommer inga frågor att besvaras som avser det annonserade koncessionsdokumentet.
Anbudsgivaren ansvarar för förflyttningen mellan anläggningarna. Besöken äger rum 2020-06-22 eller
2020-06-26 och anmälan görs till Olof Johansson på mailadress olof.johansson@varberg.se senast
2020-06-15.

1.2.4 Förutsättningar för upphandlingens genomförande
Bud under 21 880 000 kr (för hela avtalsperioden inkl. optionsperiod) kommer inte att beaktas.
 
Upphandling kommer att ske under förutsättningar för upphandlande myndighet: 
– att alla tillstånd som påverkar upphandlingen erhålls 
– att ekonomiska ramar inte överskrids och att erforderliga beslut fattas

1.2.5 Upphandlingsdokument
Förutom detta dokument består upphandlingsdokumentet av följande bilagor:
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1 Högsta avgiftsuttag

2 Öppettider badanläggningar

3 Faktablad Pingvinen

4 Faktablad Simstadion

5 Faktablad Veddige simhall

6 Inventarielista Pingvinen

7 Inventarielista Simstadion

8 Inventarielista Veddige simhall

9 Lokalfördelning Pingvinen

10 Lokalfördelning Simstadion

11 Lokalfördelning Veddige simhall

12 Översiktsplan Pingvinen

13 Översiktsplan Simstadion

14 Planritning Pingvinen

15 Planritning gym Pingvinen

16 Planritning Simstadion

17 Planritning Veddige simhall

18 Rumsbeskrivning Pingvinen

19 Simutrustning Bassäng Pingvinen

20 Teknisk beskrivning El och telesystem Pingvinen

21 Teknisk beskrivning Vattenbehandling Pingvinen

22 Tidtagningssystem Pingvinen

23 Utrustning kök servering reception omklädning Pingvinen

24 Vattensporter Pingvinen

25 AV-utrustning Pingvinen

26 Av utrustning placering Pingvinen

27 Gränsdragningslista

28 Statistik

29 Verksamhetstider Veddige simhall

30 Avfallsföreskrifter Varbergs kommun

31 Avfallsplan 2018-2022  Varberg och Falkenberg
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32 Miljöhus Pingvinen

33 Organisation Kultur- och fritidsförvaltningen Varbergs kommun

34 Kommunens organisation

35 Personalövergångslista

36 Vägledning- badanläggningar-konsumentverket

37 Alkohol och drogpolicy

38 Personuppgiftsbiträdesavtalet

39 Hållbarhetsmål 2017-2025 - Inriktning för hållbarhetsarbete i Varbergs
kommun

40 Handlingsplan alkohol och droger

41 Handlingsplan kränkande särbehandling

42 Riktlinjer kränkande särbehandling

43 Avstående från besittningsskydd Lokal

44 Hyresavtal lokal

45 Simskoleskjutsar

46 Bussturer simskoleskjutsar

 

1.2.6 Frågor under anbudstiden
Upphandlingsdokumentet  har framställts för att klart och tydligt beskriva de förutsättningar som råder
och de krav den upphandlande myndigheten ställer på uppdraget och på den koncessionshavare som
ska utföra uppdraget.

Om anbudsgivaren upplever upphandlingsdokumentet som oklart och otydligt i något avseende är det
viktigt att upphandlingsenheten kontaktas skriftligt, genom TendSign, så att missförstånd kan undvikas.
Endast skriftliga svar i TendSign är bindande.

Frågor och svar liksom eventuella förtydliganden och kompletteringar utgör en del av
upphandlingsdokumentet. Det är därför av stor vikt att anbudsgivaren håller sig uppdaterad och tar del
av samtliga frågor och svar. Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera om nya
uppgifter om upphandlingen har tillkommit.

På grund av kommande semesterperiod besvaras frågor inte under perioden: vecka 28 - 32.

Frågor med anledning av upphandlingen ska ställas så tidigt som möjligt och ställs alltid till beställaren
via TendSign genom funktionen "Frågor och svar". 

Sista dag för frågor är: 2020-08-12
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Svar meddelas senast sex (6) dagar före sista anbudsdag.

Teknisk support:
Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support per e-post:
tendsignsupport@visma.com

Manual, instruktionsfilm och vanliga frågor och svar finns på www.tendsign.com/support

1.2.7 Personuppgifter i anbudet
Varbergs kommun behandlar de personuppgifter ni lämnar in i enlighet med dataskyddsförordningen,
GDPR.

Informationen kommer under den tid den är aktuell att lagras av en extern part, vår systemleverantör
Visma, inom EU/EES. Efter denna tid raderas inlägg från systemet men kan komma att arkiveras i
Varbergs kommuns e-arkiv.

Rättsligt stöd för denna behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse som kräver att
personuppgifter lagras för detta specifika ändamål.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen i Varbergs kommun ks@varberg.se 0340-880 00.
Dataskyddsombud kontaktas på dataskyddsombud@varberg.se 0340-880 00.

För mer information om vår behandling av personuppgifter se www.varberg.se/personuppgifter

1.2.8 Anbudsgivarens företagsuppgifter  

a. Företagets namn:

Fritext

b. Momsregistreringsnummer:

Fritext

c. Bankgironummer/Postgironummer:

Fritext

d. Postadress:

Fritext

e. Postnummer och ort:

Fritext
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f. Telefonnummer:

Fritext

g. E-postadress:

Fritext

h. Webbsida (om sådan finns):

Fritext

1.2.9 Kontaktperson för anbud

a. Namn:

Fritext

b. Telefonnummer:

Fritext

c. Mejladress:

Fritext

1.2.10 Kontaktperson för avtal

a. Namn:

Fritext

b. Telefonnummer:

Fritext

c. Mejladress:

Fritext

1.2.11 Sista anbudsdag
Anbud ska ha lämnats senast:  2020-08-23 23:59 
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För sent inkommet anbud får inte tas upp till prövning enligt LOU.

1.2.12 Anbuds giltighetstid
2020-12-31

1.2.13 Prövning och utvärdering
Denna koncession utvärderas enligt principen ”ekonomiskt mest fördelaktig” vilket innebär att det anbud
som uppfyller kraven enligt avsnitt 1.3 Kvalificeringskrav och avsnitt 1.4 Obligatoriska krav på uppdraget
samt offererar det bästa anbudet enligt utvärderingskriterierna nedan kommer att erhålla avtalet.

 
Utvärderingen kommer att ske genom bedömning av  inlämnade beskrivning – hur anbudsgivaren
kommer att genomföra uppdraget samt erbjuden total koncessionsavgift.
 
Genomförandebeskrivningen redovisas skriftligt och muntligt för Varbergs kommun.

1.2.13.2 Utvärderingskriterier
Varbergs kommun. kommer att anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt
nedanstående kriterier.   
- Total koncessionssumma (koncessionsavgift år 1-7)
- Genomförandebeskrivning - hur anbudsgivaren kommer genomföra uppdraget
     * Skriftlig presentation
     * Muntlig presentation
 

1.2.13.3 Utvärdering i två omgångar
Varbergs kommun kommer att genomföra utvärderingen i två omgångar.
 
Omgång 1, utvärdering av    
- total koncessionssumma  och   
- skriftlig presentation av genomförandebeskrivning
 
Omgång 2, utvärdering av    
- muntlig presentation av genomförandebeskrivning 

1.2.13.4 Utvärderingsmodell
Utvärderingen av anbud kommer att göras med en mervärdesmodell, som kan beskrivas enligt
följande:   
Koncessionsavgift i kronor  +(plus) mervärdespåslag för genomförandebeskrivning i kronor =
jämförelsetal i kronor 
 
Erhållna poäng för genomförandebeskrivning omvandlas till ett mervärde i kronor som erbjuden total
koncessionsavgift ökas med.
Anbud med högst jämförelsetal bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.
 
Lottning kommer särskilja anbud vid antagning om lika anbud inkommer.
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Det totala mervärdespåslag i kronor som anbudsgivaren kan erhålla för genomförandebeskrivning i
denna upphandling är   
för   
- omgång 1, skriftlig presentation av genomförandebeskrivning – 6 000 000 kronor   
- omgång 2, muntlig presentation av genomförandebeskrivning – 4 000 000 kronor

1.2.13.5 Omgång 1 av utvärderingen - Koncessionsavgift  

Utvärderingskriterium koncessionsavgift

Anbudsgivarens offererade totala koncessionsavgift ligger till grund för utvärderingen.

        
Total koncessionsavgift är summan för koncessionsavgift samtliga år (år 1-7).
 
Observera att Total koncessionsavgift under 21 880 000 kr (för hela avtalsperioden år 1 - 7)
kommer inte att beaktas.
 

Koncessionsavgiften anges nedan för varje år. Koncessionsavgift anges i svenska kronor (SEK) exkl.
mervärdeskatt.
 
Angivna koncessionsavgifterna för varje avtalsår är fasta och gäller från det datum då avtalet träder i
kraft.

Ange koncessionsavgift

Prismatris. 7 rader

Specifikation Kvantitet Enhet Pris per enhet (SEK)

År 1 1 SEK

År 2 1 SEK

År 3 1 SEK

År 4 1 SEK

År 5 1 SEK

År 6 1 SEK

År 7 1 SEK

1.2.13.6 Omgång 1 av utvärderingen - Skriftlig presentation av
genomförandebeskrivning
Utvärderingen kommer att ske genom bedömning av i anbud inlämnad beskrivning av hur
anbudsgivaren kommer genomföra uppdraget.
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Följande beskrivningar kommer att ligga till grund för bedömning:
 

Service & utbud 
Bemanning, personal, organisation
Säkerhet
Vattenkvalitet, städning
Utveckling, framtidsplaner

 
 Anbudsgivaren ska bifoga en genomförandebeskrivning som bör beskriva följande:

Beskriver hur ni ämnar arbeta med Service & utbud för att göra anläggningarna attraktiva. Beskriv
när i tiden dessa utbud kan erbjudas alternativ en tidsplan när dessa kan genomföras.
Beskriver upplägg och inriktning för servering.

Beskriver ert bemanningsupplägg samt hur organisationen ser ut. Beskriv bemanningsupplägg
operativ, strategiskt både lokalt och centralt.  Beskriv personaltäthet, antalet tillsvidareanställda vs
timanställda samt hur stödorganisationen ser ut som stöttar upp badverksamheten i
Varberg. Beskriv hur ni arbetar för att vara en god arbetsgivare, till exempel personalvård, friskvård
, förmåner, semestrar etc.
Beskriver hur ni arbetar med riskanalys och systematiskt säkerhetsarbete.  Beskriv riskhantering,
uppföljning, åtgärder etc.

Beskriv här hur ni arbetar för att bibehålla god vattenkvalitet. Hur säkerställs att besökarna följer
anvisningar och regler avseende hygien
Beskriv hur ni arbetar för att uppnå ett rent och fräscht intryck med hänsyn till antal besökare. 

Beskriv utveckling och framtidsplaner för anläggningarna. Beskriv vilka investeringar anbudsgivaren
planerar för och tidsplan för dessa.
Beskriver hur ni ämnar arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling under avtalstidens gång.

 
Anbudsgivares genomförandebeskrivning bedöms och tilldelas poäng enligt beskrivning nedan.
 
Bedömningen kommer att genomföras av referensgrupp bestående av personer från Kultur och
fritidsförvaltningen.
 
Bedömningsgrunder 
Nedanstående fem (5) bedömningsgrunder kommer att användas för omgång 1 av utvärderingen -
den skriftliga presentationen av genomförandebeskrivningen.
       
- Service och utbud (0-3-6-10 poäng)       
Bedömning görs utifrån hur väl anbudsgivarens beskrivningar visar på attraktivt utbud och hög service för
Varbergs kommuns badanläggningar.
 
- Bemanning och personal, organisation (0-3-6-10 poäng)      
Bedömning görs utifrån hur väl anbudsgivarens genomförandebeskrivning visar på anpassat upplägg
gällande bemanning och organisation, god personalpolitik samt bra tillgång gällande stödorganisation
för Varbergs kommuns badanläggningar.
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- Säkerhet  (0-3-6-10 poäng)      
Bedömning görs utifrån hur väl anbudsgivarens genomförandebeskrivning visar på att anbudsgivarens
arbete med säkerhet och riskhantering är väl genomtänkt och anpassat för Varbergs kommuns
anläggningar. 
 
- Vattenkvalitet, städning
(0-3-6-10 poäng)       
Bedömning görs utifrån hur väl anbudsgivarens beskrivning visar på upplägg som säkerställer god
vattenkvalitet och god kvalitet gällande städning samt säkerställer att Varbergs kommuns
badanläggningar upplevs välskött och fräsch gällande städning för besökare.
 
 
-Utveckling, framtidsplaner
Bedömning görs utifrån hur väl anbudsgivarens genomförandebeskrivning visar på att anbudsgivarens
arbete med utveckling och framtidsplaner ger stor behållning till Varbergs kommun.
 
 
Poängskala
Poäng för respektive bedömningsgrund, 1-5, ges på en skala 0-10 enligt nedan.
      
Tio (10) poäng – Varbergs kommun anser att mycket hög nivå uppnåtts för aktuell bedömningsgrund.
Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens genomförandebeskrivning på en utmärkt nivå
uppfyller bedömningsgrunden och ger betydande behållning för Varbergs kommun. Anbudsgivaren
beskriver på ett mycket tydligt strukturerat och detaljerat sätt och med mycket stor relevans det som
efterfrågas. Anbudsgivaren har en djup förståelse för det som efterfrågas.
 
Sex (6) poäng – Varbergs kommun anser att anbudsgivaren uppnår hög nivå för aktuell
bedömningsgrund. Den sammanlagda bedömningen visar att anbudsgivarens genomförandebeskrivning
i huvudsak uppfyller bedömningsgrunden och ger behållning för Varbergs kommun. Anbudsgivaren
beskriver på ett tydligt strukturerat och detaljerat sätt och med relevans det som efterfrågas.
Genomförandebeskrivningen har några få brister av mindre betydelse. Anbudsgivaren har en förståelse
för det som efterfrågas.
 
Tre (3) poäng – Varbergs kommun anser att anbudsgivaren uppnår godkänd nivå för
aktuell bedömningsgrund. Den sammanlagda bedömningen visar att
anbudsgivarens genomförandebeskrivning delvis uppfyller den aktuella bedömningsgrunden och bedöms
tillföra en god kvalitet. Anbudsgivaren beskriver på en fullgod nivå det som efterfrågas.
Genomförandebeskrivningen har ett antal brister. Anbudsgivaren har dock godtagbar förståelse för det
som efterfrågas.  
 
Noll (0) poäng - Varbergs kommun anser att genomförandebeskrivningen för aktuell
bedömningsgrund är bristfällig. Genomförandebeskrivningen är på en otillräcklig nivå – det går inte att
bedöma den aktuella bedömningsgrunden. Anbudsgivaren har inte någon förståelse för det som
efterfrågas.
 
Anbud erhåller maximalt 50 poäng för utvärderingskriterium genomförandebeskrivning – skriftlig
presentation.  
 
Observera       
För att anbudsgivaren ska få mervärdespåslag måste       
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- minst totalt femton (15) poäng erhållas för genomförandebeskrivningen samt       
- minst tre (3) poäng erhållas för respektive bedömningsgrund
 
Om anbudslämnare erhåller 3 nollor (0) eller fler i omgång 1 tas anbud inte upp för prövning eller vidare
utvärdering.

Bifoga Genomförandebeskrivning:

Bifogad fil

1.2.13.7 Omgång 2 av utvärderingen - Muntlig presentation av
genomförandebeskrivning
Anbudsgivare som efter bedömningen av skriftlig presentation av genomförandebeskrivning har möjlighet
att vinna upphandlingen bjuds in till Varbergs kommun för en muntlig presentation av
genomförandebeskrivning.

 
Varje anbudsgivare har totalt nittio (90) minuter till sitt förfogande för den muntliga presentationen.
Presentationen ska vara upplagd så att det finns utrymme för referensgruppen att ställa frågor i cirka
trettio (30) minuter utöver tid för presentation av genomförandebeskrivningen. Effektiv tid för
presentationen är alltså sextio (60) minuter, varav maximalt fem (5) minuter för inledning och
presentation av anbudsgivaren.       
Om det är möjligt bör tilltänkt platschef medverka vid muntlig presentation av
genomförandebeskrivning.  
 
Anbudsgivare ombeds att avsätta tid för muntlig presentation, 28 och 31 augusti. Obs tiderna är
preliminära och kan komma att ändras. Varbergs kommun kontaktar anbudsgivarna för att boka tid för
presentation. De muntliga presentationerna kommer att äga rum i Kommunens lokaler i Varberg. 
 
Bedömningsgrunder
Nedanstående tre (3) bedömningsgrunder kommer att användas för utvärdering
av genomförandebeskrivning utifrån den muntliga presentationen – omgång 2 av utvärderingen. 
      
- Bedömning av anbudsgivarens förmåga att beskriva sitt genomförande av uppdraget på
ett förståeligt och trovärdigt sätt (0-3-6-10 poäng).           
- Bedömning av anbudsgivarens förmåga att skapa förtroende och engagemang (0-3-6-10
poäng).       
- Bedömning av anbudsgivarens förmåga att svara på Varbergs kommuns frågor (0-3-6-10
poäng).   
 
Poängskala
Poäng för respektive bedömningsgrund, 1-3, ges enligt skala 0 -10 nedan.
       
Tio (10) poäng – Varbergs kommun anser baserat på den muntliga presentationen att
bedömningsgrunden uppfylls mycket väl.
 
Sex (6) poäng - Varbergs kommun anser baserat på den muntliga presentationen att
bedömningsgrunden uppfylls väl, men att det finns några få brister av mindre betydelse.
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Tre (3) poäng - Varbergs kommun anser baserat på den muntliga presentationen att
bedömningsgrunden uppfylls på en godkänd nivå, men att ett antal brister förekommer.   
 
Noll (0) poäng - Varbergs kommun anser baserat på den muntliga presentationen att nivån är
bristfälligt/saknas.   
 
Anbud erhåller maximalt 30 poäng för utvärderingskriterium genomförandebeskrivning – muntlig
presentation.

1.2.14 Tilldelning
Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas via e-post till den adress som angivits vid
inlämnande av upphandlingsdokumentet. Därför är det viktigt att uppge rätt e-postadress, samt tillse att
sin organisations IT-miljö kan ta emot e-post (betrodda platser) från Tendsign.
 
Tilldelningsbeslutet kan sedan läsas på www.tendsign.com
 

1.2.15 Avtalsspärr
Efter meddelat tilldelningsbesked tillämpas avtalsspärr på tio dagar.

Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att meddelandet om tilldelningsbesked har skickats.
Avtal sluts först när avtalet undertecknats av båda parter efter det att avtalsspärren löpt ut.

1.2.16 Anbuds form och innehåll
Anbud ska lämnas elektroniskt via www.tendsign.com

Anbud ska lämnas på helt uppdrag. Anbudsgivare ska kunna utföra samtliga tjänster som ingår i
uppdraget.

Anbudsgivaren ska i anbudet visa att den uppfyller förutsättningarna och kraven i
upphandlingsdokumentet.

Ett anbud som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav kommer att förkastas. Anbud som inte
innehåller samtliga begärda uppgifter kan komma att förkastas utan att anbudsgivaren ges tillfälle till
förtydligande eller komplettering.

Det är anbudsgivarens ansvar att kontrollera att det konto som finns registrerat i TendSign,
och genom vilket anbud lämnas, är uppdaterat med aktuella uppgifter för anbudsgivaren
såsom organisationsnummer, adress etc. Observera att det är bolagets företagsuppgifter som
angivits i inloggningsuppgifterna som är anbudsgivande bolag i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska besvara efterfrågade uppgifter i detta dokument svarar för att lämnade uppgifter och
att alla siffror är korrekta.

OBSERVERA ATT:
- Reservationer eller alternativa utföranden inte godtas
- Hänvisning till bilagor som inte särskilt efterfrågas kan medföra att anbudet förkastas om uppgifterna i
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bilagorna innehåller motstridiga uppgifter mot upphandlingsdokumentet

1.2.17 Upphandlingssekretess
Efter avslutad upphandling är såväl beslut som samtliga handlingar i upphandlingsärendet normalt
offentliga. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge skydd åt enskilds affärs-
eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild
anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För att underlätta för den
upphandlande myndigheten vid sekretessprövning ska anbudsgivare ange om denne önskar
sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange: 
 
- Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas 
- Vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna röjs.
 
Sekretessprövning sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Om den upphandlande
myndigheten gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i domstol.
 
Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges. De rättsliga möjligheterna
att sekretessbelägga anbud och/eller andra handlingar är mycket begränsade sedan upphandlingen
avslutats. Anges ingen begäran om sekretess nedan förutsätter upphandlande myndighet att samtliga
inlämnade handlingar är att betrakta som offentlig handling och kommer att offentliggöra dessa efter
förfrågan. 
 
Önskas sekretess på del(ar) av anbudet ska samtliga sådana uppgifter lämnas i en separat bilaga till
anbudet. I fritextfält avseende delar som önskas sekretessbeläggas anges hänvisning till denna bilaga.
Anbudet kommer på begäran att offentliggöras i sin helhet efter att tilldelning skett, med undantag för i
denna punkt nämnd eventuell bilaga. Kommunen förutsätter att uppgifter som framgår på andra
ställen i anbudet får offentliggöras. 

a. Önskar ni sekretess? (Ange i kommentarsfältet vilka uppgifter i anbudet som
anhållan gäller och motivera vilken skada ni anser er lida om uppgiften/uppgifterna
röjs)

Fritext

b. Eventuell sekretessbilaga kan bifogas anbudet

Bifogad fil

1.2.18 Elektronisk avtalssignering
Beställaren kommer att upprätta ett kontrakt i två likalydande exemplar, som ska undertecknas av båda
parter och som utgör parternas överenskommelse.

I denna upphandling tillämpar den upphandlande myndigheten elektronisk avtalssignering via tjänsten
Visma Addo. Denna signering ska göras av en behörig person som har rätt att företräda
koncessionshavaren. Med behörig person avses den som har firmateckningsrätt eller giltig fullmakt att
signera avtalet. När behörig behörig person ska signera avtal kommer denne att få ett e-mail med en
länk och följer därefter instruktionerna.
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När avtal är signerat av samtliga parter får samtliga parter ett signerat avtal via e-post.

Upphandlande myndighet har inte möjlighet att ge support kring den elektroniska signeringen, utan
hänvisar eventuella frågor till Visma Addo.

a. Ange namn på person som ska signera avtalet.

Fritext

b. Ange e-postadress till den person som ska signera avtalet.

Fritext

1.3 Kvalificeringskrav

1.3.2 Krav på anbudsgivaren  

För svenska företag gäller:

Kontroll av registreringsskyldighet och att skatter och sociala avgifter betalats samt utdrag ur
CreditSafes register på att begärd kreditvärdighet innehas, görs alltid av den upphandlande
myndigheten Sådana intyg behöver alltså inte i ett senare skede begäras in från svensk anbudsgivare.

1.3.2.1 Uteslutning av anbudsgivare  

Föreligger förhållanden som anges i 13 kapitel §§ 1-2 LOU kommer anbudsgivaren uteslutas från
fortsatt deltagande i upphandlingen.

Föreligger förhållanden som anges i 13 kapitel § 3 LOU kan anbudsgivaren komma att uteslutas från
fortsatt deltagande i upphandlingen.

Försäkran enligt 15 kap. 9 § LOU

Anbudsgivaren ska nedan försäkra att det inte föreligger grund för uteslutning enligt 13 kap. 1 § LOU
(organiserad brottslighet, korruption, bedrägeri, terroristbrott och brott med anknytning till
terroristverksamhet, penningtvätt och finansiering av terrorism, människohandel). Lämnad försäkran ska
omfatta såväl anbudsgivaren som personer som vid tiden för anbudslämnandet ingår i förvaltnings-,
lednings- eller kontrollorgan hos anbudsgivaren eller person som är behörig att företräda, fatta beslut
om eller kontrollera anbudsgivaren.

a. Härmed försäkras på heder och samvete, utifrån kännedom utav den som för
anbudsgivarens räkning behörigen inlämnar anbud, att anbudsgivaren samt fysiska
personer som ingår i personkretsen i 13 kap.1 § andra stycket LOU inte har dömts för
sådan brottslighet som anges i 13 kap. 1 § LOU genom en dom som vunnit laga kraft. I
förekommande fall omfattar försäkran även företag vars kapacitet åberopas.

Ja/Nej. Ja krävs
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b. Om anbudsgivaren inte kan lämna försäkran enligt ovanstående ska en förklaring
till detta anges i fritextfältet nedan.

Fritext

1.3.2.2 Uppgifter från skatte- och kronfogdemyndigheten  

Anbudsgivande företag ska ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och
betalningar av sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet om företaget är registrerat i
annat land, enligt LOU (2016:1145), 13 Kap § 2. 
 
I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som uppdragits, ska
även detta företag uppfylla dessa krav och på begäran kunna verifiera uppfyllelse.

Den upphandlande myndigheten kontrollerar att anbudsgivarna är registrerade hos Bolagsverket samt
har betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. Till anbudet behöver inte, utöver i de nedan
specificerade fallen, bifogas några intyg från Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten.
Den upphandlande myndigheten kommer själv att kontrollera dessa förhållanden.
 
Anbudsgivare får dock vara beredd att på anmodan från den upphandlande myndigheten förtydliga sin
ekonomiska/juridiska ställning.
 
Leverantörer till den upphandlande myndigheten ska inneha F-skattsedel.

Utländsk anbudsgivare ska, efter begäran från den upphandlande myndigheten kunna tillhandahålla
bevis som styrker att företaget inte har restförda skulder avseende skatter och socialförsäkringsavgifter
i det egna landet samt bevis som styrker registrering i det land verksamheten bedrivs enligt landets
regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register.

a. Anbudsgivaren uppfyller krav om uppgifter från skatte- och
kronofogdemyndigheten?

Ja/Nej. Ja krävs

b. Innehar ni F-skatt sedel?

Ja/Nej. Ja krävs

1.3.2.3 Ekonomisk ställning
Anbudsgivaren, med anbudsgivaren avses även eventuella underleverantörer, ska ha en sådan
ekonomisk stabilitet att denne kan upprätthålla ett långsiktigt ramavtal med beställaren. De
upphandlande myndigheterna kommer att kontrollera detta genom Creditsafe, där ratingen inte får
understiga 40.

I de fall anbudsgivaren har lägre rating, ska denne ändå anses uppfylla detta krav om sådan förklaring
att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet lämnats i
anbudet, sådan förklaring kan vara att:
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- anbudsgivarens moderbolag eller annan garant uppfyller kravet i första stycket denna punkt, lämnar
moderbolagsgaranti undertecknat av moderbolagets firmatecknare eller likvärdig garanti, i vilken
anbudsgivarens fullgörande av sina åtaganden enligt eventuellt ramavtal garanteras, eller;

- anbudsgivarens revisor lämnar en sådan förklaring att beställaren kan anse att det är klarlagt att
anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet.

Intyg avseende ekonomisk stabilitet får inte vara äldre än tre (3) månader räknat från sista anbudsdag.

De upphandlande myndigheterna avgör om sådan förklaring anses godkänd samt kan komma att ta
ytterligare upplysning på anbudsgivare och eventuella underleverantörer om så anses nödvändigt.

Här lämnas förklaring om rating understiger 40. Om detta inte är aktuellt anges "ej
aktuellt".

Fritext

1.3.2.4 Kompetens- och resursbas  

Anbudsgivaren ska inneha och visa att de har dokumenterade resurser och kompetens att utföra
uppdraget genom en kortfattad beskrivning av det anbudsgivande företaget och ev. underleverantörer.

Den upphandlande myndigheten avgör om det anbudsgivande företaget anses inneha tillräcklig
kompetens- och resursbas.

a. Uppfylls och accepteras krav om Kompetens- och resursbas av anbudsgivaren

Ja/Nej. Ja krävs

b. Bifoga beskrivning av det anbudsgivande företagets kompetens och resursbank

Bifogad fil

1.3.2.5 Referensuppdrag (erfarenheter)
Anbudsgivaren ska bevisa sin yrkesmässiga kapacitet, erfarenhet, kunskap och förmåga genom att till
anbudet bifoga en kortfattad beskrivning av två (2) referensuppdrag. Respektive uppdrag ska ha utförts
under en sammanhängande period om minst ett (1) år de senaste fem (5) åren.

Referensuppdragen ska motsvara det uppdrag i verksamhet och omfattning för vilket denna upphandling
avser, verksamhetsdrift av badanläggningar inklusive familjebad och gym.

Beskrivningen ska bestå av uppdragens omfattning, uppdragsvärde, tidpunkt för kontrakt samt namn,
telefonnummer och mailadress till referenspersoner för respektive uppdrag.

Angivna referenser ska vara informerade och finnas tillgängliga närmsta veckan efter sista anbudsdag. 

Angivna referenser ska kunna intyga att anbudsgivaren har utfört sitt uppdrag till belåtenhet.
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1.3.2.6 Kundreferens 1

a. Företag:

Fritext

b. Organisationsnummer:

Fritext

c. Kontaktperson:

Fritext

d. E-postadress:

Fritext

e. Telefonnummer:

Fritext

f. Tidsperiod för uppdragets utförande (fr o m - t o m):

Fritext

g. Kort beskrivning av uppdraget:

Fritext

1.3.2.7 Kundreferens 2

a. Företag:

Fritext

b. Organisationsnummer:

Fritext

c. Kontaktperson:

Fritext
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d. E-postadress:

Fritext

e. Telefonnummer:

Fritext

f. Tidsperiod för uppdragets utförande (fr o m -  t o m):

Fritext

g. Kort beskrivning av uppdraget:

Fritext

1.3.2.8 Åberopa andra företags kapacitet/underleverantör
Koncessionshavaren får vid behov åberopa andra företags tekniska förmåga och yrkesmässiga
kapacitet.

Om koncessionshavaren avser att lägga ut vissa delar av upphandlingskontraktet på underleverantör
eller åberopa annans kapacitet ska koncessionshavaren i anbudet bifoga samarbetsavtal eller liknande
som redovisar:

firmanamn samt organisationsnumren
överenskommelse, ett avtal eller genom annan motsvarande dokumentation som visar att denne
kommer att förfoga över annans kapacitet och/eller underleverantörs kapacitet/resurser under
kontraktstiden
en beskrivning över vilka delar av uppdraget som underleverantör ska utföra

Observera att även bolag inom den egna koncernen är att anse som underleverantörer om dessa avses
fullgöra delar av leveransen. Antagen koncessionshavare ansvarar för den åberopade kapaciteten
och/eller underkoncessionshavarens arbete såsom för sitt eget.

Observera att även bolag inom den egna koncernen är att anse som underleverantörer om dessa avses
fullgöra delar av leveransen

a. Lämna en kort beskrivning av företagets organisation och verksamhet samt
information om i vilken omfattning företaget kommer att bidra med i detta avtal.

Fritext

b. Företagets namn:

Fritext
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c. Organisationsnummer:

Fritext

d. Bifoga samarbetsavtal/överrenskommelse om samarbete

Bifogad fil

1.3.2.9 Kvalitets- & miljöledningsarbete
Koncessionshavaren ska löpande under avtalstiden arbeta aktivt med kvalitetsledning. Arbetet ska
omfatta följande:

Kvalitetspolicy för verksamheten
Rutiner för internrevision eller egenkontroll
Hantering av avvikelser samt förebyggande åtgärder för dessa Utsedda kvalitetsansvariga
Beskrivning hur man systematiskt arbetar med att hålla en hög kundnöjdhet Miljöarbete utifrån
miljöpolicy

Bifoga enligt nedan en beskrivning som redogör för hur koncessionshavaren ämnar arbeta med ovan
ställda punkter under avtalstidens gång.

Bifoga här bilaga som beskriver koncessionshavarens kvalitetsarbete utifrån ovan
angivna punkter

Bifogad fil

1.4 Obligatoriska krav uppdraget  

1.4.1 Anläggningar
Tjänstekoncessionen omfattar uppdraget att erbjuda allmänheten, skolor och föreningar goda
förutsättningar för idrott, motion och rekreation i Veddige simhall, Simstadion och Varbergs sim- och
isarena - Pingvinen.

Tänstekoncessionshavaren ansvarar för all verksamhet av dessa anläggningar fr.o.m. 2021-01-01,
ishallen ingår inte i uppdraget.

Veddige Simhall ska ha öppet 2021-01-02 t.o.m. 2021-05-16 samt v25-v27 för simskola (år 2021).

- För eventuell vidare drift av Veddige simhall se punkt 1.1.3 Option Veddige simhall.

Simstadion ska ha öppet 2021-05-22 t.o.m. 2021-08-29 och vara öppen alla somrar.

Varbergs sim- och isarena - Pingvinen beräknas stå klart för övertagande 2021-08-01 och planeras att
invigas och öppnas för allmänheten 2021-09-04.

Koncessionshavaren kan anordna simskoleverksamhet som egen verksamhet. Maximal avgift sätts av

Drift av badanläggning koncession KFN 2020/0079

Sida 20/48



beställaren. Se Bilaga 1, Högsta avgiftsuttag.

Koncessionshavaren svarar för samtliga kostnader som uppkommer för uppdragets fullgörande och för
sin verksamhet på anläggningarna. Undantaget är el, värme, vatten samt vattenreningskemikalier som
beställaren Varbergs kommun står för under hela avtalsperioden. Således ingår i Koncessionshavarens
uppdrag allt vad som i övrigt krävs i arbete, material, hjälpmedel, avgifter mm. I övrigt se bilaga 27
gränsdragningslista.

Lokalerna lämnas till Koncessionshavaren enligt redovisningar i Bilagorna 3-26

1.4.2 Tekniska begränsningar
Det antal besökare som får vistas samtidigt i anläggningen begränsas dels av myndighetskrav, dels av
fysiska och tekniska begränsningar i vattenrening, ventilation etc. Se bilaga 3 faktablad Pingvinen.
bilaga 4 faktablad Simstadion, bilaga 5 faktablad Veddige simhall.

1.4.3 Utförande av drift och skötsel, tillsyn och underhåll
Drift och skötsel, tillsyn och löpande underhåll ska utföras av Koncessionshavaren i de delar där detta
framgår av Bilaga 27 Gränsdragningslista. Skötsel och löpande underhåll inklusive löpande
fastighetsunderhåll (för sådant som åvilar Koncessionshavaren) ska utföras på ett sådant sätt och vid
sådana tidpunkter att verksamheten störs minimalt. Anläggningarna ska drivas och skötas så att
besökare garanteras goda hygieniska förhållanden.

Koncessionshavaren ska snarast anmäla fel och brister till av fastighetsägaren utsedd ansvarig
kommunal förvaltning för den tekniska driften, eller i förekommande fall till ansvarig utsedd entreprenör
med detta ansvar. För kostnadsbärare, se Bilaga 27 Gränsdragningslista.

Ansvaret gäller under de perioder anläggningarna är öppna. Se även Bilaga 27 Gränsdragningslista.

1.4.4 Städning, renhållning och miljö
Koncessionshavaren svarar för all städning och renhållning i verksamhetslokalerna i de delar av
lokalerna som omfattas av uppdraget, se Bilaga 10 lokalfördelning Simstadion, Bilaga 11 lokalfördelning
Veddige Simhall samt Bilaga 9 lokalfördelning Pingvinen ytorna benämns Verksamheten. Ansvaret
gäller under de perioder anläggningarna är öppna. Se även Bilaga 27 Gränsdragningslista.

Städning och renhållning ska genomföras i sådan omfattning att anläggningarna ger ett allmänt rent,
hygieniskt och vårdat intryck.

Pingvinen är förberedd för användning av ångtvättar i alla våtutrymmen.

Miljömärkta produkter

För uppdraget ska endast miljömärkta produkter användas.

Rekommenderat rengöringsmedel för respektive underlag ska alltid följas. Drift och
underhållsrekommendationer gällande Pingvinen som avlämnas från byggentreprenören ska följas.

Koncessionshavaren ska ange de kemtekniska produkter som används vid utförandet av uppdraget
samt sanitetsprodukter. Dessa produkter måste godkännas av Beställaren. Samtliga produkter som
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används för att utföra uppdraget bekostas av koncessionshavaren. Produktdatablad ska finnas
tillgängligt på respektive objekt. Städförråd finns att tillgå på vissa objekt.

Koncessionshavaren ska följa de krav på källsortering som finns på plats.

Koncessionshavaren skal tillhandahålla underlag som efterfrågas vid kontroll av inre miljö enligt
miljöbalken i skolor, förskolor och idrottsanläggning;

Skyddsblad
Årsförbrukning kemikalier
Koncessionshavaren ska arbeta enligt substitutionsprincipen dvs. byta ut kemikalier till produkter
med mindre miljöpåverkan med samma funktion.

Avfall

Avfall skall hanteras på ett sätt som överensstämmer med kommunens avfallsplan, (bilaga 31
Avfallsplan 2018 – 2022 Varberg och Falkenberg). Koncessionshavaren ska följa kommunens
föreskrifter för avfallshantering (bilaga 30 Avfallsföreskrifter Varbergs kommun).

Avfall på Pingvinen ska fraktas och sorteras enligt Bilaga 32 Miljöhus Pingvinen, fraktioner kan komma
att ändras se även bilaga 27 Gränsdragningslista. På Simstadion och i Veddige simhall används
containrar som töms 1-2ggr/vecka, dessa kan komma att bytas ut till sorteringskärl eller miljöhus och
då ligger det på koncessionshavaren att sortera enligt dessa nya rutiner.

1.4.5 Periodiskt underhåll och reinvesteringar
Koncessionshavaren ska årligen under avtalstiden upprätta och delge beställaren en plan för behovet av
periodiskt underhåll och reinvesteringar. Planen ska överlämnas till beställaren senast 28 februari
årligen.

Beställaren avgör behovet och beslutar och ansvarar för genomförandet i samråd med
Koncessionshavaren.

Beställaren äger rätt att stänga delar av respektive anläggning för tekniskt underhåll, besiktningar mm.
Under maximalt fem dagar per år i Pingvinen, 10 dagar per år i Veddige Simhall. Detta bör förläggas till
sommartid, och ska inte ske samtidigt i Varberg och Veddige. Under Simstadions öppettider planeras
inget tekniskt underhåll utan det sker under övrig tid på året. Beställaren äger rätt att stänga delar av
Simstadion för besiktningar mm under maximalt 3 dagar under säsongens öppettider. Dessa tillfällen
beslutas gemensamt och meddelas berörda parter i god tid. Ingen ersättning eller kompensation utgår
för dessa stängningsdagar. Eventuella ytterligare stängningsdagar och kompensation för detta får
förhandlas från fall till fall mellan koncessionshavaren och beställaren.

1.4.6 Inredning, maskiner och växter
Koncessionshavaren ska anskaffa och bekosta erforderlig utrustning, fordon, maskiner,
säkerhetsutrustning, kontrollutrustning, förbrukningsmateriel och övriga hjälpmedel för uppdragets
genomförande utöver det som ingår i anläggningarna. Koncessionshavaren har rätt att nyttja de av
beställaren ägda inventarierna, fasta som lösa, som ingår i anläggningarna.

I Bilaga 27 Gränsdragningslista, Bilaga 6 inventarielista Pingvinen, Bilaga 7 inventeringslista
Simstadion, Bilaga 8 inventarielista Veddige simhall, Bilaga 23 Utrustning kök servering reception
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omklädning Pingvinen, Bilaga 19 simutrustning bassäng Pingvinen framgår all inredning, maskiner och
växter som Koncessionshavaren resp. fastighetsägaren ansvarar för och som vid behov ska bytas ut.

I bilagorna finns även information avseende möjligheter att överta/köpa befintliga inventarier.

Inventarier som tillhör beställaren ska väl underhållas och hållas i det skick som normal verksamhet
kräver. Koncessionshavaren ska vid avtalstidens utgång, till beställaren återlämna förtecknade
inventarier i gott skick.

För nyanskaffning av uttjänta/utslitna lösa inventarier (inventarier som inte har fast elinstallation eller är
inbyggda) och tillhandahålls av beställaren gäller att beställaren svarar för nyanskaffning av inventarier,
där så framgår av ovan nämnda bilagor. Vid nyanskaffning ska likvärdiga inventarier införskaffas.

Koncessionshavaren svarar för nyanskaffning/-ersättning av de inventarier som inte tillhandahålles av
beställaren.

Inlösen av inventarier

Beställaren har vid kontraktstidens slut förköpsrätt till att lösa inventarier och utrustningar som använts
för uppdragets genomförande, till ett pris som fastställs av en av parterna gemensamt utsedd opartisk
värderingsperson. Om frågan om förvärv av inventarier blir aktuell skall i första hand överenskommelse
om pris och villkor sökas nås mellan tillträdande utförare och avträdande utförare. Om
överenskommelse ej kan nås kan beställaren utnyttja sin förköpsrätt i samråd med tillträdande utförare,
för tillträdande utförares räkning.

Ersättning för förvärv av inventarier skall då betalas av tillträdande utförare till beställaren senast inom 30
dagar från det beställaren betalt avträdande utförare.

 

1.4.7 Vattenkvalitet
Koncessionshavaren ska tillsammans med ansvarig för den tekniska driften, Varbergs kommun,
Serviceförvaltning, se till att bassängerna håller god vattenkvalitet och uppfyller myndighetsdirektiven.
För att kunna hålla bäst möjliga badkvalitet är det viktigt med ett gott samarbete mellan
Koncessionshavaren och Serviceförvaltningen.

Koncessionshavaren ansvarar för att vattenprover utförs enligt gällande föreskrifter.

I Koncessionshavarens ansvar ingår att tillse att alla besökare duschar och tvättar sig före bad.

Bottensugning av bassänger ska genomföras med maskiner/robotar enligt skötselinstruktioner från
leverantörer för att hålla god vattenkvalitet. Detta ska ske när det inte bedrivs verksamhet i respektive
bassäng. Bassängsidor, skvalprännor och andra ytor i och omkring bassänger ska hållas rena för att
inte försämra vattenkvaliteten. I det fall myndighet påfordrar att åtgärder måste ske för att uppfylla
myndighetsdirektiv ska Koncessionshavaren genomföra åtgärd omedelbart. Se även Bilaga 27
Gränsdragningslista

Det åligger koncessionshavaren att följa alla instruktioner och föreskrifter som följer med vid
övertagandet av Pingvinen från projektet samt säkerställa att personalen får den utbildning som behövs
för att säkerställa skötsel och underhåll.
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1.4.8 Simskola och simskoleskjuts
I uppdraget ingår att Koncessionshavaren ska utföra simskoleskjuts i samband med sommarsimskola,
transport av simskolebarn till och från Veddige simhall och/eller Pingvinen under tre veckor på
sommaren. Under 2021 är endast Veddige simhall aktuell.

Koncessionshavaren ska stå för samtliga kostnader förenande med simskoleskjutsar och får inte ta ut
någon avgift mot kund.

Simskoleskjuts avser skjutsar av barn (från året de fyller 6 år) till och från simskola i Veddige simhall
och/eller Pingvinen. Simskoleskjutsarna ska erbjudas måndag - fredag under veckorna 25-27.

Det ska gå 7-8 bussturer per dag till och från respektive lektionstid (simskola) från bestämda hållplatser
(upphämtning/avlämningssplatser) runt om i kommunen.

Uppskattningsvis brukar cirka 1100 barn vara aktuella för simskoleundervisning varje sommar, ca 700
barn väljer Simstadion och 400 barn väljer Veddige simhall, dessa barn ska erbjudas att åka med
simskoleskjuts. I dagsläget väljer ca 200 barn att använda simskoleskjuts.

Simskoleverksamheten bedrivs som en intensivutbildning med 14 lektioner á 40 minuter. Sista lektionen
är avslutningsdag om ca 2 timmar (detta innebär ett annat körschema för just denna dag). Första
lektionerna på dagen ska starta ca. 8.00 på morgonen och sista lektionerna ska sluta ca. 15.40. Det är
cirka 7-8 turer per dag. Ingen undervisning bedrivs på midsommarafton.

Som information uppgår kostnaden för denna tjänst idag för kommunen till 240 000 kr per år. För
bussturer med angivna hållplatser se bilaga 46 Bussturer simskoleskjutsar.

Om det totala antalet hållplatser behöver utökas under avtalstiden kommer Kultur och
Fritidsförvaltningen att stå för dessa kostnader.

För krav som ska gälla för utförandet av simskoleskjuts, se bilaga 45 Simskoleskjuts.

1.4.9 Verksamhet, öppettider

1.4.9.1 Öppettider allmänhet
Öppettiderna för respektive anläggning regleras i bilaga 2 Öppettider badanläggningar.

Veddige Simhall Under perioden 2021-01-02 till och med 2021-05-16 ska simhallen vara öppen alla
dagar i veckan och erbjuda plats för skola, simskola och föreningar se bilaga 29 Verksamhetstider
Veddige. Allmänheten ska ha tillgång 38 timmar/vecka och minst 2 banor motionssim. Under perioden
2021-05-17 t.o.m. 2021-05-21 kan Veddige simhall och Simstadion vara stängda för flytt av verksamhet.

Om Veddige simhall renoveras planeras det att anläggningen öppnas 2022-01-02 då ska anläggningen
vara öppen för allmänheten varje vecka minst 23,5 timmar enligt bilaga 2 Öppettider.

Avvikelser i öppettider sker efter beslut i kultur- och fritidsnämnden eller i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens delegeringsförteckning.

Simstadion ska vara öppen alla dagar från sista lördagen i maj till första söndagen i september.
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Anläggningen ska varje vecka vara öppen för allmänheten minst 74 timmar. Undantaget för dessa
öppettider gäller år 2021 då säsongen på Simstadion blir 2021-05-22 t.o.m. 2021-08-29. Avvikelser i
öppettider sker efter beslut i kultur- och fritidsnämnden eller i enlighet med kultur- och fritidsnämndens
delegeringsförteckning.

1.4.9.2 Simskola
Både koncessionshavare och föreningar har rätt att bedriva simskola. Koncessionshavaren styrs av
bilaga 1 högsta avgiftsuttag samt den simskola som är kopplad till simskoleskjutsarna i punkt 1.4.8
simskola och simskoleskjuts medan föreningarna har fri prissättning.

För mer historisk information om hur simskolan i Varbergs kommun bedrivits se bilaga 28 Statistik Vid
simskola får föreningarna sälja simmärken se bilaga 9 lokalfördelning Pingvinen.

All simundervisning ska bedrivas av utbildad personal.

1.4.9.3 Skolsim (Simundervisning för skolelever)
Koncessionshavaren ska i nära samarbete med förskole- och grundskoleförvaltningen, samt i
förekommande fall utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen planera och utföra simtest och
simträning under skoltid till samtliga elever i årskurs 3 och 6. 
Det ska utföras i enlighet med simkravet från Skolverket vilket i dagsläget är 25 m (magläge och
flytning) för åk 3 och 200 m varav 50 m ryggsim för åk 6. 
Simtestet ska ske i 50 meters bassängen och simträningen ska ske i undervisningsbassängen.

Förskole- och grundskoleförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt friskolor kan
vid behov tilläggsbeställa simträning utöver detta.

Ersättning för ovanstående betalas av beställande förvaltning/skola till Koncessionshavaren enligt Bilaga
1 Högsta avgiftsuttag.

Se skol-  och simstatistik i bilaga 28 Statistik.

All simundervisning ska bedrivas av utbildad personal.

1.4.9.4 Skolbad
Förskole- och grundskoleförvaltningen och utbildnings- och marknadsförvaltningen ska kunna boka tider
för skolbad (bad utan undervisning), det här gäller även friskolorna i kommunen. Avgifterna avseende
detta betalas till Koncessionshavaren enligt Bilaga 1 Högsta avgiftsuttag.

1.4.9.5 Friskvård och folkhälsa
Varbergs kommun har ett tydligt och uttalat uppdrag att bidra positivt till människors hälsa där grupper
av människor har olika förutsättningar för god hälsa. Hälsofrämjande aktiviteter, både generella och
riktade, ska prioriteras. Det kan handla om vattengymnastik, äventyrslek och kommunens riktade
folkhälsoarbete med bland annat grupper för inaktiva barn och unga. Verksamhet inom området
planeras och genomförs i dialog mellan beställaren och koncessionshavaren.

Ovanstående bekostas av beställaren, där ersättning enligt Bilaga 1 Högsta avgiftsuttag. Avgifter för
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allmänhet, skolor, föreningar och kommersiellt utgår om Koncessionshavaren eller förening utför den
specifika aktiviteten åt kommunen.

1.4.9.6 Öppethållande för föreningsverksamhet
Anläggningarna ska utöver tider för allmänhetens bad samt de kommunala verksamheterna (skolornas
simundervisning och kommunens riktade folkhälsoarbete), hållas tillgängliga för kommunens godkända
föreningsverksamheter på fasta och avtalade tider i en omfattning som framgår av denna
kravspecifikation.

Förutom simträning och simskoleverksamhet kan verksamheterna omfatta, men inte begränsas till,
parasim, livräddning, vattenpolo, konstsim, simhopp och undervattensrugby.

Koncessionshavaren ska regelbundet stämma av med föreningarna inför den kommande verksamhet
som koncessionshavaren själv bedriver och de bokade föreningar och andra kunder har.

Med föreningstid avses bassängtid som föreningslivet disponerar för att bedriva verksamhet i
bassängerna för föreningsmedlemmar eller för tävlingsarrangemang. Vid fördelning av tider prioriteras
enligt följande:

1. Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar i Varberg
2. Övrig förening/privat inom kommunen
3. Förening/privat utanför kommunen.

Kan inte koncessionshavaren och föreningarna komma överens så är det Varberg kommun som gör det
avslutande beslutet.

I Varbergs kommuns anläggningar ska barn och ungdomar (0-17 år) prioriteras vid tilldelning av
träningstider. På föreningstid gäller de avgifter och villkor som i övrigt framgår av Bilaga 1 Högsta
avgiftsuttag. En bantimma definieras som en timma i en bana på 23 eller 25 meter om inte annat anges
men även träning på 50 m ska erbjudas vilket då motsvarar 2 st bantimmar/50 m bana.

1.4.9.7 Varbergs kommunens föreningar i badverksamhet
Föreningslivet (i dagsläget Varbergs sim, Parasport och Livräddarna) ska beredas veckotid (bantimmar)
minimum enligt följande årstabell. Kan utökas eller minskas i överenskommelse med
koncessionshavaren.

Tabell 1

Träning 23/25/50 meters bassängen (2 % ökning/år)

 
År Bantimmar Pingvinen

2021 312

2022 318

2023 325

2024 331

2025 338
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2026 344

2027 351

 

Dessa tider är reserverade för alla föreningar som söker sig till Pingvinen och inte endast för en specifik
förening. Bantimmarna är beräknade utefter 2 meter breda banor. De tider som inte blir uppbokade av
föreningarna kan koncessionshavaren använda till egna ändamål. Under dessa reserverade tider så får
ingen förening vara själv i anläggningen, utan koncessionshavarens personal ska vara i anläggningen.

Pingvinen 25/23 meters bassängen:
Dag Tid Timmar Bantimmar Antal dagar Total
Mån till Fre 16.00-21.30 5,5 44 5 220
Mån till
Tors

06.00-08.00 2 6 4 24

Lör, Sön 08.30-12.00 3,5 28 2 56
Sön 15.00-18.00 3 1 2 1 1 2
     312

 

Multibassängernas bruk kan t.ex. vara till babysim, minisim, simskola.

Pingvinen Stora Multibassängen:
Dag Tid Timmar Hela Antal dagar Total
Mån, Tors 15.30-19.00 3,5 Hela 2 7
Lör 08.30-11.00 3,5 Hela 1 3,5
     10,5

 

Pingvinen Lilla Multibassängen:
Dag Tid Timmar Hela Antal dagar Total
Mån, Tors 15.30-19.00 3,5 Hela 2 7
Sön 08.30-11.00 3,5 Hela 1 3,5
     10,5

 

När föreningarna ska boka banor så ska önskemålen skickas in senast 3 månader innan nästa termin,
och bekräftelse på bokningarna ska skickas till föreningarna senast 2 månader innan nästa termin.

Koncessionshavaren och föreningarna får bestämma antal terminer/år samt längden på varje termin.

Under sommaren ska föreningarnas reserverade tider flyttas från Pingvinen till Simstadion dessa tider
ser ut på följande vis:

 

Ovanstående dagar och tider skall ses som förslag och underlag för fördelning av tider. Ändringar kan
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ske om kommunen, föreningslivet och koncessionshavaren är överens. Antal timmar skall utgöra mall
för samarbetet föreningsliv/ koncessionshavaren.

 

Simstadion 50 metersbassängen:
Dag Tid Timmar Bantimmar Antal dagar Total
Mån, Tis,
Tors

17.00-19.00 2 16 3 48

Fre 18.00-20.00 2 16 1 16
Lör 08.00-10.00 3 12 1 12
     76

 

Övriga villkor:

För alla avgifter och hyror, se Bilaga 1 Högsta avgiftsuttag. Prislista. Avgifter för allmänhet, skolor,
föreningar och kommersiellt:

Förening har rätt att på särskild plats sälja enkel fika, simutrustning och simmärken i samband
med simtävlingar. Öppethållande av café och badshop begränsas inte av föreningens försäljning.
Se Bilaga 9 lokalfördelning Pingvinen.
Föreningarna ges tillgång till tid för information på gemensamma digitala tavlor i bassängrum samt
entréhallar. Minst 20 min per timme.
Skyltar får inte sättas upp på väggarna i anläggningen.
Föreningarna ansvarar för säker förvaring och för att avtalade rutiner för anläggningarna följs.
Förening ska kunna hyra förråd i anläggningarna (gäller Pingvinen och simstadion) Se Bilaga 9
lokalfördelning Pingvinen, bilaga 10 lokalfördelning Simstadion
Föreningarna har tillgång till att hyra eget kontorsutrymme i Pingvinen se Bilaga lokalfördelning
Pingvinen, Varbergs Sim har beslutat att de inte vill ha ett kansli på Pingvinen.
Koncessionshavaren är skyldig att meddela vilka dagar och tider som föreningarna kan träna i 50
meters bassäng vs 25/23 metersbassäng.

Tävlingar och andra arrangemang

Förening har tillgång till hela 50 m-bassängen i Pingvinen för tävlingsarrangemang hel helg (lördag
kl. 06.00 – söndag kl. 20.00) fyra helger per år. En tre dagars tävling (fredag kl. 06.00 - söndag
20.00) Vid helgarrangemang skall klubben beredas tillgång till anläggningen i god tid, normalt en
kväll, för iordningställande inför tävling.
Förening har tillgång till 50 m-bassängen i Pingvinen för tävlingsarrangemang under två enstaka
helgdagar (delar av dagarna) per år för tävlingar i 25 m bana. Alternativt i Veddige Simhall om
föreningen önskar det.
Undervisningsbassäng bokas separat och ingår inte tävlingstaxa.
Under tävlingsdagar ska allmänheten normalt ha tillgång till familjebad och lilla
undervisningsbassängen (gäller pingvinen).
Om någon av tiderna går utanför någon av anläggningens öppettider så får föreningen och
koncessionshavaren förhandla om villkor och pris.
Deltagare och publik vid förenings publika arrangemang betalar inte inträde till badhuset.
I samband med publika arrangemang skall erforderlig yta och utrustning upplåtas till Förening i
den omfattning som detta finns att tillgå i den aktuella anläggningen.
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Mobil tävlingsutrustning – Står föreningarna för, gäller det Pingvinen kan föreningarna hyra detta av
Kungsbacka kommun.
Sekretariat i Pingvinen iordningsställs av föreningen. Bord och stolar finns att låna. Sekretariat på
Simstadion ordnas av föreningen.
Försäljningsyta för fika och simutrustning.

I samband med tävlingar får föreningarna sälja fika på avsedd yta, se bilaga 9 lokalyta Pingvinen

Städning vid arrangemang

Föreningen ansvarar för att allt skräp inom anläggningen tas om hand under och efter
arrangemanget
Byta påsar och se till att alla sopor slängs i miljöstationen eller container.
Koncessionshavaren ansvarar för att tillgängliggöra tillgång till soppåsar.
Koncessionshavaren ansvarar för spolning och rengöring av bassängrum, dusch- och
omklädningsrum.

Vid bokade föreningsverksamheter ska Koncessionshavaren svara för att normal utrustning (banlinor,
mål, etc.) finns att tillgå. Koncessionshavaren svarar för instruktioner till bokade föreningar om hur
utrustning fungerar och ska användas. Föreningen iordningställer och återställer bassängen och övrig
yta i samband med arrangemang.

 

1.4.9.8 Gymverksamhet
Gymmet ska vara öppet under Pingvinens öppethållandetider för allmänheten. Gymmet är förberett för
att hållas öppet dygnet runt men då finns inte tillgång till omklädningsrum och hiss. Utökning av
öppettider utöver allmänhetens förhandlas separat med beställaren.

Vissa tider kan gymmen vara öppna men inte bemannade, men det ska då vara bemanning i övriga
delar av anläggningen.

Taxor för entréavgift till gym bestäms av Koncessionshavaren, dock ska alltid entré till badet på
Pingvinen ingå.

1.4.9.9 Storhelger
Öppettider kan avvika vid storhelger.

1.4.9.10 Anpassat öppethållande
Förutom vad som framgår av föregående ska viss anpassning av öppethållande kunna göras för att möta
eventuella kundbehov vid lov, studiedagar, tävlingsevenemang etc.

Beställaren äger rätt att minska anläggningens öppethållande av synnerliga skäl.

Beställaren äger rätt att stänga delar av respektive anläggning för tekniskt underhåll, besiktningar mm.
Under maximalt fem dagar per år i Pingvinen, 10 dagar per år i Veddige Simhall. Detta bör förläggas till
sommartid, och ska inte ske samtidigt i Varberg och Veddige. Under Simstadions öppettider planeras
inget tekniskt underhåll utan det sker under övrig tid på året. Beställaren äger rätt att stänga delar av
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Simstadion för besiktningar mm under maximalt 3 dagar under säsongens öppettider. Dessa tillfällen
beslutas gemensamt och meddelas berörda parter i god tid. Ingen ersättning eller kompensation utgår
för dessa stängningsdagar. Eventuella ytterligare stängningsdagar och kompensation för detta får
förhandlas från fall till fall mellan koncessionshavaren och beställaren.

1.4.10 Service och information
Beställaren fäster stor vikt vid den personliga servicen till alla besökare. Koncessionshavaren förväntas
ge god service, ett vänligt bemötande och stor öppenhet för olika frågor och förslag från besökarna.
Personalen ska bära enhetliga arbetskläder med Koncessionshavarens logotype.

Koncessionshavarens personal ska vara tillgänglig per telefon dagtid alla dagar under öppettider för
allmänheten. Därutöver ska telefonsvarare eller annan liknande kontaktväg finnas för lämplig information
om t.ex. öppettider och bokningar.

Möjlighet att lämna upplysningar eller klagomål muntligen eller skriftligen ska alltid finnas när respektive
anläggning är öppen.

I uppdraget ingår att ge information till allmänheten via internet om bl.a.:

Öppettider för allmänheten (dagar och tider)
Period för eventuell sommarstängning för tekniskt underhåll mm. Avvikelser
Stängning av synnerliga skäl

Internetanslutning

Fiberanslutning till internet finns installerat i fastigheterna. Internetanslutning ska Koncessionshavaren
stå för. Koncessionshavaren ska även stå för Publikt wi-fi gällande Pingvinen). 

Fasftighetsnät kommer bli en fast installation och finns att utnyttja för koncessionshavaren.
Koncessionshavaren får montera in den egna nätverksutrustningen (switchar/routrar etc.) i delat
teknikskåp samt beställa en internetleverans från Varberg Energi som äger fibernätet i Varberg.

För att få eget internt nät så krävs att koncessionshavaren införskaffar switchar och wifi-utrustning för
att täcka de delar av byggnaden som koncessionshavaren i fråga ansvarar för. Ansvaret för anskaffande
av hårdvara samt drift av detta privata/publika nät vilar koncessionshavaren.

Digitala informationsskyltar

Koncessionshavaren ska ansvara för informationsservice vid anläggningarna. Anslagstavla eller
annan form av kontinuerlig information ska finnas, med info om bl.a.
Öppettider Telefonnummer Webbplats
E-postadress och andra kontaktuppgifter
Vilka aktiviteter/verksamheter anläggningen erbjuder
Priser

Beställaren skall ha möjlighet att i anläggningarnas lokaler informera om kommunens aktiviteter via
egna eller gemensamma tavlor . Vilket innebär att under en slinga med reklam fördelas tiden enligt
följande: koncessionshavaren 50%, föreningarna 33% och kommunen 17%.

Drift av badanläggning koncession KFN 2020/0079

Sida 30/48



1.4.11 Tillsyn/övervakning/bemanning
Konsumentverkets ”Vägledning för badanläggningar”, Bilaga 36 ska följas i arbetet med säkerhet och
risker.

1.4.12 Bemanning
Anläggningarna ska under de drifttider de hålles öppna vara bemannade av Koncessionshavaren.

Bemanningens omfattning ska dimensioneras utifrån bl.a:

öppettider
service
säkerhet
ordning
tillsyn

För badgästernas trygghets ska bassängerna vara bevakade. Samtliga i personalen ska ha utbildning i
HLR och D-HLR samt vara utbildade på befintlig hjärtstartare som ska finnas i anläggningarna. Personal
som badbevakar ska även vara utbildad i vattenlivräddning.

Koncessionshavaren ska utföra sitt uppdrag med den personalstyrka som krävs för att säkerställa att
verksamheten drivs på ett tryggt och säkert sätt. Personalstyrkan skall vara anpassad till att klara av
de uppgifter som beskrivs i upphandlingsdokumentet. Speciell hänsyn skall tas till säkerheten för barn
och ungdom i aktivitetsbadet med tanke på risken för drunkningsolyckor.

Det är Koncessionshavaren som vid varje tillfälle avgör behovet av tillsyn, övervakning och bemanning
erforderlig för uppdragets totala genomförande och säkerheten på anläggningarna, samt för uppfyllande
av beställarens krav enligt förfrågningsunderlag och tecknat avtal.

50 meters bassängen i Pingvinen är utrustad med drunkningslarm från Poseidon detta larm ersätter inte
behovet av badvakter men är en hjälp att upptäcka eventuella tillbud. Den årliga licenskostnaden på ca
125 000kr betalas av koncessionshavaren. Denna licenskostnad gäller för år 3-5. De första 2 åren
betalas ingen licenskostnad. Gällande år 6-7 gör koncessionshavaren och beställaren ett nytt avtal med
Poseidon och koncessionshavaren betalar licenskostnaden t.o.m. 2027-12-31.

Erforderlig personaltäthet av badvakter/badmästare ska finnas för att badgästerna ska kunna känna sig
trygga.

 

1.4.13 Riskanalys och systematisk säkerhetsarbete
Koncessionshavaren har ansvar för att besökarna ska kunna känna trygghet när de besöker
anläggningen.

Vid allmänhetens besök ska det alltid finnas badbevakning. Personalen ska då cirkulera i simhallen
och vara nära tillgänglig för besökarna i simhallsdelen, omklädningsutrymmena eller vid entrédelen. Vid
helger och övrig tid med många besök av barnfamiljer ska badbevakning prioriteras.

I byggentreprenaden för Pingvinen ingår inpassering/låssystem som har levererats av Gantner.

Drift av badanläggning koncession KFN 2020/0079

Sida 31/48



Koncessionshavaren ansvarar för omgående spärrning av borttappade nycklar/tags.

En riskanalys för befintlig anläggning ska presenteras för beställaren av den kontrakterade
Koncessionshavaren senast en månad före övertagandet. Koncessionshavaren ska genomföra denna
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
anläggningarna 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 ska ingå 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

Personal som är i tjänst ska ha enhetlig klädsel och ska lätt kunna kännas igen av besökarna.

Beställaren ska hålla personal eller annat anlitat företag i jour under de tider anläggningarna ej är
bemannade i det fall akuta fel uppstår som omedelbart måste åtgärdas för att inte vålla onödig skada
på anläggningar eller omgivning. Jourpersonal/jourföretag ska vara uppkopplade via driftlarm.

1.4.14 Marknadsföring
Badhusverksamheterna utgör en betydande och viktig del av Varbergs kommuns friskvårds- och
rekreationssatsning.

Koncessionshavaren ska aktivt verka för att marknadsföra sin verksamhet. Bland annat ska
koncessionshavaren ha en hemsida för att marknadsföra anläggningarna.

Båda parter är skyldiga att länka till varandras hemsidor.

Marknadsföringsplan av anläggningarna ska tas fram i samråd med beställaren.

Av annonsering/marknadsföring ska det alltid framgå att det är Varbergs kommun, Kultur & Fritid som
är huvudman för anläggningen.

1.4.15 Reklam
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Fast monterade reklamanordningar och skyltar får inte sättas upp. Vid tävlingar får skyltar ställas upp
så länge man klarar krav på tillgänglighet och brand.

De elektroniska tavlorna ska endast användas för information från beställaren, Koncessionshavaren och
föreningarna som har aktiviteter i anläggningarna. En normal fördelning i tid kan vara 17 % av tiden till
beställaren, 50 % till Koncessionshavaren och 33 % till föreningar.

1.4.16 Utbud i servering och eventuella automater
Caféerna ingår i kommunens arbete för att ge medborgarna förutsättningar för en god hälsa och för att
Varberg ska vara en socialt hållbar kommun.

Caféerna skall vara öppna för allmänheten i förhållande till tider som resp. anläggning håller öppet för
gym och bad. Från öppnande senast 30 min efter badets öppnande till tidigast stängning 30 min innan
badets stängning.

För Caféet i Veddige Simhall gäller att caféet både vad gäller prisnivå, öppethållande och utbud ska
anpassas verksamheten i hela anläggningen, dvs även den verksamhet som bedrivs av föreningar.

Koncessionshavaren ska erbjuda produkter som håller god kvalitet, med ett utbud som harmoniserar
med förväntningarna gästerna har i ett större badhus/simhall. Sortimentet ska bestå av ett utbud som
tar hänsyn till hälsoaspekter men samtidigt inte är lyxbetonat.

Nyttiga, hälsosamma rätter, inte endast "kioskmat".

Energidrycker, dvs. söta läskedrycker som innehåller koffein, glukuronolakton, taurin får inte säljas i
anläggningarna. 

Automater för försäljning av mat och dryck får endast finnas efter skriftligt godkännande från
beställaren.

Spel-, tobaksautomater och motsvarande får inte finnas inom anläggningen. Tobaksvaror får inte säljas i
anläggningen.

Alkoholservering kräver tillstånd och ska i förekommande fall sökas och innehas av
Koncessionshavaren.

1.4.17 Avgränsningar
Intäkter och avgifter:

Under de drifttider (öppethållandetider) som anläggningarna hålls öppna på uppdrag av förvaltningen
för Kultur & Fritid ska de hyror, avgifter och priser, samt de övriga förutsättningar som nämnden för
Kultur & Fritid fastställer, tillämpas.

För avtal ska följande förutsättningar gälla:

 

1. avgifter enligt Bilaga 1 högsta avgiftsuttag
2. priser för sådant utöver ovan, såsom gymverksamhet, vattengymnastik och övrigt som
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Koncessionshavaren säljer direkt mot kund, k. egen verksamhet, omfattas ej av avgiftssättning
från beställaren, utan hanteras helt självständigt av Koncessionshavaren.

3. För öppethållande av anläggningen utanför de tider som anläggningen hålls öppna på uppdrag av
beställaren, har Koncessionshavaren i samråd med beställaren rätt att ta ut marknadspriser där
annat ej framgår

I Koncessionshavarens affärsrisk ingår att påta sig ekonomiskt ansvar för eventuell
återbetalning av avgifter, rabattkort mot medborgare, förening etc.:

i det fall återbetalning är orsakad av att Koncessionshavaren ej fullgjort åtaganden mot betalande
kund
i det fall avtalet hävs

De intäkter respektive förening får in från sin verksamhet kopplad till arrangerade tävlingar tillfaller
föreningen.

Koncessionshavaren har rätt att anordna egen verksamhet i simhallen under ordinarie öppethållande
samt övriga tider. Koncessionshavarens egna verksamheter ska anpassas övriga ordinarie
verksamheter och ordinarie upplåtelse av simhallen. Intäkter av den egna verksamheten tillfaller
Koncessionshavaren.

1.4.18 Andra hyresgäster och avtal
Koncessionshavaren får ej teckna avtal som sträcker sig längre än uppdraget.

Beställaren kommer vid avtalsstart att ha ett antal utestående års-, halvårs- och rabattkort för bad hos
befintliga kunder. Dessa kort ska fortsätta att gälla även efter övertagandet enligt principer nedan.
Beställaren löser in gentemot Koncessionshavaren dessa kort mot återstående värdet på kortet vid
tiden för inlösen. Detta gäller årskort, halvårskort och rabattkort sålda fram till 31 december 2020.

Ett årskort med tre månaders giltighet kvar inlöses enligt följande (priserna baseras på 2020 års taxor
enligt Kultur och fritidsnämnden taxereglemente:

Prisexempel årskort: 1200 kr = 100 kr/månad. Återstående värde 3 x 100 kr = 300 kr. Samma
beräkningssystem för halvårskort och rabattkorten.

För besökare:

Veddige simhall

Från 30 augusti 2020 kommer i stället för årskort att sälja säsongskort för tiden fram till 2021-05-
01.
12-kort köpta innan 30 augusti 2020 (med giltighetstid 24 månader) inlöses mot entré
motsvarande antal återstående klipp i Veddige simhall eller Simstadion.
12-kort köpta från 30 augusti, 2020 är giltiga som längst till 16 maj, 2021 i Veddige simhall

Simstadion

12-kort köpta innan 30 augusti 2020 (med giltighetstid 24 månader) inlöses mot entré
motsvarande antal återstående klipp i Veddige simhall eller Simstadion.
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1.4.19 Utveckling av anläggningarna
Varbergs kommuns ambition är att badanläggningarna ska vara anläggningar av god kvalité som gör att
besökarna ofta återkommer. En utveckling av anläggningarna och verksamheten ska ske kontinuerligt.
Exempelvis kan nya aktiviteter och attraktioner tas fram gemensamt av parterna under avtalstiden.

1.5 Kommersiella villkor  

1.5.1 Allmänt
All kommunikation i detta och kommande uppdrag ska ske på det svenska språket.

Koncessionshavaren ansvarar för att samtliga för detta avtal gällande direktiv, förordningar, lagar och
andra bestämmelser följs.

Koncessionshavaren ska ha nödvändiga tillstånd för detta uppdrag.

De obligatoriska krav som ställts på Koncessionshavaren, tjänsten i upphandlingen är
Koncessionshavaren skyldig att upprätthålla under hela avtalstiden. 

1.5.2 Parter
Mellan ovanstående parter: köparen, nedan kallad Kommunen/beställaren, och säljaren, nedan
Koncessionshavaren, har följande avtal träffats. Avtalsform koncessionsavtal.

1.5.3 Företags- och kontaktuppgifter  

Parterna är skyldiga att fortlöpande via respektive kontaktperson informera varandra om förhållanden i
sina respektive verksamheter som kan vara av betydelse för motparten. Informationsskyldigheten
innebär bland annat att parterna ska hålla varandra underrättade om aktuella adresser, telefonnummer,
e-postadresser samt ev. namnbyten.

1.5.4 Avtalshandlingar
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtal vilka skriftligen är godkända av båda.
2. Kontrakt,  koncessionsavtal (med tillhörande bilagor)
3. Kompletteringar lämnade före anbudets givande
4. Administrativa föreskrifter med bilagor (upphandlingsdokument)
5. Anbud

1.5.5 Ändringar och tillägg till avtalet

Avtalsförändringar

Ändringar och tillägg till avtal får endast göras genom en skriftlig överenskommelse mellan behöriga
företrädare för kommunen och koncessionshavaren.
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Om koncessionshavaren vill byta föreskrivet arbetssätt mot annat likvärdigt får detta endast ske efter
godkännande från kommunen.

1.5.6 Avstående från besittningsskydd  

Parternas avsikt och utgångspunkt är att förevarande avtal utgör ett tjänstekoncessionsavtal där själva
upplåtelsen av lokalytor endast utgör en underordnad del av avtalet. Avsikten är att avtalet inte i något
avseende ska anses utgöra ett hyresavtal enligt jordabalkens bestämmelser.

För det fall avtalet vid en prövning likväl faller under 12 kap. jordabalken och dess tillämpningsområde är
parterna överens om att hyresavtalet inte ska vara underkastad reglerna om indirekt besittningsskydd
enligt 12 kap. 57-60 §§ jordabalken.

Koncessionshavaren ska därför acceptera samt i samband med avtalstecknande underteckna ett
avstående från besittningsskydd, se ” Bilaga 43 Avstående från besittningsskydd samt bilaga 44
Hyresavtal lokal.

Accepteras avstående från besittningsskydd?

Ja/Nej. Ja krävs

1.5.7 Underleverantör  

Koncessionshavaren har rätt att anlita underleverantör/-entreprenör.

Koncessionshavaren svarar för underleverantör/-entreprenörs arbete så som för sitt eget arbete. Sådan
underleverantör/-entreprenör ska uppfylla de krav på kompetens som kommunen har ställt på
huvudkoncessionshavaren samt har möjlighet att uppfylla sina åtaganden, såväl praktiskt som
ekonomiskt.

I det fall underentreprenör kommer att användas i någon del vid genomförandet av uppdraget ska
uppgifter om underentreprenör lämnas. Upphandlande myndighet ställer samma krav på
underentreprenör som på anbudsgivaren. Samma krav som ställs på anbudsgivare i upphandlingen
ställs också på kontrakterad underentreprenör.

Underleverantörer får inte användas för utförandet av merparten av uppdraget.

1.5.8 Anmälningar
Koncessionshavaren ska ombesörja och bekosta de anmälningar till myndigheter etc. per tidsintervall
under avtalstiden som kan komma att krävas med anledning av uppdragets genomförande. Exempelvis
kameraövervakning, livsmedel och kemikalier. Eventuella skador på anläggningarna som vållas av
person inom ramen för uppdraget eller tredje man ska omedelbart anmälas skriftligen till kommunen.

1.5.9 Egen regi
Viss verksamhet som berör avtalsområdet kan bedrivas i egen regi. I sådana fall är koncessionsavtal att
betrakta som ett komplement till den egna.
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1.5.10 Personal

1.5.10.1 Personalövergång
Koncessionshavaren uppmärksammas på de krav lagstiftningen ställer för övertagande av personal i
samband med övergång av verksamhet.

Se ”Bilaga 35, Personalövergångslista"

Varbergs kommun har ett önskemål om att verksamheten ska drivas vidare på ett sätt som gör att
befintliga medarbetares anställningstrygghet värnas.

1.5.10.2 Arbetsgivaransvar
Koncessionshavaren förbinder sig att under avtalsperioden fullgöra sina skyldigheter avseende skatter
och socialförsäkringsavgifter och inneha giltig F eller FA skattsedel.

Koncessionshavaren garanterar att dess eventuella underentreprenörer uppfyller motsvarande krav.
Koncessionshavaren är skyldig att inte vidta åtgärd, som kan antas medföra åsidosättande av lag eller
annars strider mot vad som är allmänt godtaget inom Koncessionshavarens kollektivavtalsområde,
samt avkräva samma utfästelse av den som Koncessionshavaren eventuellt avser att anlita i
fullgörandet av detta avtal.

Skulle Koncessionshavaren brista i fullgörandet av detta åtagande får beställaren häva avtalet.

 

 

1.5.10.3 Kollektivavtal
Koncessionshavaren ska verka för kollektivavtal eller andra kollektivavtalsliknande uppgörelser för sin
anställda personal om så är möjligt.

Koncessionshavaren är vid verksamhetsövergången skyldig att under ett år tillämpa
anställningsvillkoren i den överlåtande arbetsgivarens kollektivavtal.

1.5.10.4 Koncessionshavarens personal
Koncessionshavaren ska tillhandahålla den personal som är nödvändig för att fullgöra uppdraget enligt
detta avtal. All personal ska inneha eller innan uppdragets start genomgå för uppdraget relevant
utbildning samt i förekommande fall ha de behörigheter som erfordras för uppdraget. För besökares
trygghet ska det finnas en tryggad personaltäthet beträffande livräddningskunniga
badvakter/badmästare.

Personal ska vara klädd på ett sätt som gör att det hos besökare tydligt framgår att personalen arbetar
på Varbergs kommuns badanläggning. I det fall Koncessionshavaren för tillsyn eller stängning av
anläggningen väljer att själv anlita uniformerade väktare, så behöver de ej ha samma klädsel som övrig
personal.

Koncessionshavarens personal ska kunna kommunicera på det svenska språket, skriftligt och muntligt.
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1.5.10.5 Registerkontroll av personal
Koncessionshavaren uppmärksammas på att ny Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta
med barn trädde i kraft och gäller sedan den 18 december 2013. Enligt 1 § ska den som erbjuds en
anställning i stat, kommun, landsting, företag eller organisation, (om arbetet innebär direkt och
regelbunden kontakt med barn) på begäran av den som erbjuder anställningen kunna visa upp ett utdrag
ur det belastningsregistret(1998:620).

För arbetsuppgifter i uppdraget där ovanstående är tillämpligt ska Koncessionshavaren garantera att
registerkontroll enligt lagen är genomförd/genomförs för den personal som anställs inom verksamheten
så länge avtalet löper inklusive eventuella optioner. Kommunen äger rätt att ta del av den dokumentation
om att sådant utdrag har uppvisats.

 

1.5.10.6 Personalens kompetens
I Koncessionshavarens uppdrag ingår att introducera, utbilda och fortbilda personalen (eller anlitade
företag, underleverantörer) så att den behärskar att hantera anläggningarna och den utrustning som
finns eller införskaffas under avtalsperioden. Detta gäller även den verksamhet och säkerhet som krävs
på anläggningarna. Vid behov ska erforderlig expertis anlitas.

1.5.10.7 Platschef
Koncessionshavaren ska för uppdraget tillsätta en platschef som är ansvarig för uppdragets utförande
och är kontaktperson mot Kommunen.

Platschefen ska ha erfarenhet i arbetsledande roll med kundfokus, vilket ska ha pågått under minst tre
år under de senaste fem åren. Med kundfokus menas branscher så som till exempel event, upplevelse,
hotell, restaurang, turism, simhall, gym, friskvård etc.

Platschefen ska dessutom ha erfarenhet av att jobba systematiskt med arbetsmiljö och ha goda
kunskaper inom arbetsrätt.

1.5.10.8 Brandskydd
Enligt lagen (2203:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver
verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.

Koncessionshavaren ansvarar för att det för den verksamhet som bedrivs (både egen och bokad) på
anläggningen genomförs ett systematiskt brandskyddsarbete som också löpande dokumenteras.

Koncessionshavarens brandskyddsansvarige
Koncessionshavaren ska inför uppdragets början utse en Brandskyddsansvarig vars
brandskyddskompetens, utbildning och erfarenhet kan styrkas. Vid arrangemang och bokningar med
publik ska koncessionshavaren svara för att bokande kund informeras om vad som gäller avseende
brandskydd och utrymning.

Brandskyddsutbildad personal
Koncessionshavaren ska efter anfordran kunna uppvisa intyg över genomgången utbildning för berörd
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personal.

Riskanalys för egenkontroll
Koncessionshavaren ska till tidpunkt för avtalstecknande till Kommunen redovisa en riskanalys för sin
Egenkontroll. (Hänvisning till MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

1.5.10.9 Riktlinjer och policys personal
Koncessionshavaren skall följa Varbergs kommuns ”Alkohol och drogpolicy”. Koncessionshavaren
ansvarar för att de anläggningar som ingår i koncessionen är rök och drogfria. Vidare skall
koncessionshavaren uppföra egen handlingsplan motsvarande Varbergs kommuns handlingsplan för en
drogfri arbetsplats. (Bilagor 37 Alkohol- och drogpolicy, 40 Handlingsplan alkohol och droger)

Varbergs kommuns riktlinjer för kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier slår fast att
kommunens verksamheter skall bedrivas så ett gott arbetsklimat främjas. Noll tolerans skall därför råda
mot kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Om kränkande särbehandling, mobbning och
trakasserier förekommer skall omedelbara åtgärder vidtas i enlighet med en handlingsplan.
Koncessionshavaren skall ha en handlingsplan, motsvarande Varbergs kommuns handlingsplan mot
kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier (bilagor 42 Riktlinjer kränkande särbehandling, 41
Handlingsplan kränkande särbehandling).

1.5.10.10 Arbetsmiljöansvar
Koncessionshavaren övertar allt arbetsmiljöansvar inom lokalen/anläggningen som följer av detta
uppdrag.

Att medarbetarna har rätt förutsättningar och får den kompetensutveckling som krävs för att kunna
utföra sina arbetsuppgifter och känna trygghet i utförandet.
En god arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt för medarbetarna, inklusive företagshälsovård.

1.5.10.11 Avtalad medlarfrihet
Personal som är anställd hos privata utförare ska i huvudsak, omfattas av samma meddelarfrihet som
råder för motsvarande kommunal personal, vilket innebär rätt att ge information till media om det som
rör själva verksamhetens innehåll och som är av allmänt intresse. Meddelarfriheten ska dock inte
omfatta uppgifter som avser affärsförhållanden eller som allmänt sett kan rubba konkurrensförhållanden
för koncessionshavaren. I meddelarfriheten ingår inte heller information som gäller pågående
förhandlingar rörande löne- eller andra anställningsvillkor eller som är hemliga enligt lag. Vidare råder
det inte meddelarfrihet för uppgifter om enskilda personliga förhållanden eller för uppgifter som omfattas
av sekretess eller tystnadsplikt enligt punkten offentlighet och sekretess. Det åligger
koncessionshavaren att informera berörd personal om meddelarfriheten.

Koncessionshavaren får ej efterforska och/eller bestraffa personal som lämnar meddelanden.

1.5.10.12 Praktikplatser
Koncessionshavaren ska i sitt uppdrag vara aktiv till möjligheter att bereda praktikplatser som en del i
sitt utförande av uppdraget och vara öppen för att ta emot praktikanter som anvisas från kommunen.
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1.5.11 Implementeringsplan
Koncessionshavaren ska ha en organisation som startar implementeringen av uppdraget omgående
efter att avtal tecknats. Beställaren avser att hålla möten med koncessionshavaren under
implementeringstiden.

1.5.12 Möten
Koncessionshavaren förbinder sig att tillsammans med beställaren träffas vid behov, utöver det årliga
avtalsmötet, för avtalsuppföljning. Dessa möten ska vara inkluderat i åtagandet av uppdraget och
ger inte rätt till debitering av tid, resor etc. 

Koncessionshavaren förbinder sig att tillsammans med beställaren träffas en gång årligen för ett
avtalsuppföljningsmöte. Detta möte ska vara inkluderat i åtagandet av uppdraget och sker via digitala
medel eller i beställarens lokaler i Varberg. Var part står för sin kostnad. Beställaren är alltid ansvarig
för protokollskrivning.

1.5.13 Lokaler/anläggning

1.5.13.1 Syn av lokaler och inventarier
Syn av lokal/anläggning och inventarier ska ske:

före uppdragsperiodens start två gånger årligen
i samband med att uppdraget avslutas

Synen är till för att fastställa skicket av lokal/anläggningar och inventarier. Beställaren kallar till syn och
svarar för att dokumentera resultatet av synen. Respektive part bär sina egna kostnader i samband med
syn.

Part äger rätt att påkalla syn/besiktning av opartisk besiktningsperson som båda parter godkänner. Den
part som påkallar detta bär också kostnaden för oberoende besiktningsperson.

1.5.13.2 Planerade underhålls- och investeringsåtgärder
Arbeten avseende sådant underhåll som ej åvilar Koncessionshavaren inom ramen för uppdraget, t.ex.
periodiskt underhåll och investeringsåtgärder på lokal/anläggning, kommer under avtalstiden att vid
behov att genomföras parallellt i samråd med fastighetsägaren.

1.5.13.3 Ändringar och ombyggnader inom lokalen
Koncessionshavaren äger ej rätt att företa ändringar eller ombyggnader inom lokalerna/anläggningarna
utan beställarens skriftliga medgivande.

1.5.13.4 AV-teknik
Ansvarsfördelningen avseende AV-teknik framgår av Bilaga 27 Gränsdragningslista.

1.5.14 Hinder i verksamheten
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Koncessionshavaren ska bereda beställaren tillträde till anläggningarna för reparations- eller
underhållsarbeten. Beställaren ska eftersträva att utföra sådana arbeten på tid då minsta möjliga skada
föreligger för koncessionshavaren och ska informera koncessionshavaren om planerade åtgärder i så
god tid som möjligt.god tid som möjligt.

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

1.5.15 Avbrott i verksamheten
I händelse av längre avbrott i verksamheten (längre tid än 7 dagar) till följd av omständigheter som
koncessionshavaren inte rår över, exempelvis att tekniken för vattenreningen inte fungerar, ska
beställaren ersätta koncessionshavaren för den ekonomiska skada som koncessionshavaren kan
påvisa. Ersättning ska inte överstiga de faktiska kostnaderna som koncessionshavaren har för att
bedriva uppdraget.

Koncessionshavaren ska aktivt vidta åtgärder för att minimera sin ekonomiska skada.

1.5.16 Ansvar och försäkring
Ansvar
Koncessionshavaren ansvarar för samtliga skador som Koncessionshavaren, eller annan för vilken
Koncessionshavaren ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om Kommunen gentemot tredje
man görs ansvarig för inträffad skada, skall Koncessionshavaren hålla Kommunen skadeslös.
Koncessionshavaren ska även ersätta Kommunen för samtliga de kostnader eller förluster som
Kommunen åsamkas som en följd av att Koncessionshavaren bryter mot förpliktelse enligt detta Avtal.

Om Koncessionshavaren enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en uppkommen
skada, ansvarar Koncessionshavaren oavsett föregående stycke för den uppkomna skadan.

Koncessionshavarens ansvar för person- eller sakskada begränsas till 20 Mkr per skadetillfälle och 40
Mkr per år.

Koncessionshavarens ansvar för ren förmögenhetsskada begränsas till 2 Mkr per skadetillfälle och år.

Koncessionshavaren ansvarar för att utkvitterade nycklar/brickor/tags m.m. förvaras och handhas på ett
för Kommunen betryggande sätt. Om utkvitterad nyckel m.m. förkommer, svarar Koncessionshavaren
för kostnaderna för byte av lås och låscylindrar m.m. Vid nyckelförlust begränsas Koncessionshavarens
ansvar för skada till 0,5 Mkr per skadetillfälle.

Koncessionshavaren ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna instruktioner. Vid
underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av bevakningsföretag eller räddningstjänst,
svarar Koncessionshavaren för kostnaderna för t.ex. utryckning.

Ovan angivna begränsningar gäller inte om Koncessionshavaren har orsakat skadan genom grov
vårdslöshet eller uppsåt.

Försäkring
Koncessionshavaren ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt
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sätt. Koncessionshavaren förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla erforderlig
ansvarsförsäkring som täcker Koncessionshavarens ansvar enligt detta avtal.

Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till Kommunen senast två veckor
före uppdragets påbörjande. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till Kommunen
senast en vecka före det att försäkringen går ut.

Om Koncessionshavaren brister i någon av ovanstående förutsättningar, har Kommunen rätt att häva
avtalet.

Koncessionshavaren ska inneha och under avtalsperioden vidmakthålla giltig ansvarsförsäkring samt
andra för verksamheten erforderliga försäkringar. Vid anmodan ska koncessionshavaren kunna uppvisa
kopia av försäkringsbrevet.

 

1.5.17 Vite och skadeståndsanspråk
Vite kan utkrävas om koncessionshavaren:

- inte, utan dröjsmål eller inom tid som angivits i varning, hörsammar en begäran från kommunen som
rättelse av fel eller brist. Kommunen har i sådant fall rätt att utkräva vite med 2 000 kronor per dag till
och med den dag då koncessionshavaren till fullo åtgärdat bristen och meddelat kommunen om
vidtagen åtgärd, om inte annat överenskommes.

- brister i sina skyldigheter att inhämta skriftligt godkännande från kommunen före anlitande av
underkonsult eller uthyrning av lokaler. Kommunen har i sådant fall rätt att begära vite med 20 000
kronor för varje företag som anlitats utan kommunens godkännande. Kommunen är därutöver berättigad
att häva avtalet.

- inte levererar statistik inom föreskriven tid. Kommunen har i sådant fall rätt att utkräva vite med 5000
kronor för varje påbörjad vecka som leverans av begärd statistik är försenad med.

- anlitar personal i uppdraget som inte har nödvändig kompetens, utbildning och erfarenhet. I sådana fall
ha kommunen rätt att utkräva vite med 20 000 kronor för varje person och månad.

- underlåter att rapportera inträffade incidenter, skador, tillbud och olycksfall. Kommunen har rätt att
kräva vite med 10 000 kronor för varje incident, skada, tillbud eller olycksfall som inte rapporterats.

Om andra typer av avvikelser återkommer regelbundet, äger kommunen rätt att föra upp dessa på en
lista över vitesgrundande avvikelser enligt ovan. Ovanstående viten gäller oberoende av varandra. För
varje vitessanktionerad aktivitet gäller att koncessionshavaren uppbär bevisbördan för de fall denne
anser att avtalat vite inte ska utgå.

Leverantörens ansvar omfattar inte fel i tjänsten som beror på Kommunen.

Skadestånd
Avtalsbrott från parts sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger den andra parten rätt till
skadestånd.

Eventuellt vite inskränker inte Kommunens rätt till skadestånd.
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1.5.18 Hantering av personuppgifter
Kommunen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som denne lämnar till Koncessionshavaren
för hantering inom Koncessionshavarens verksamhet.

Koncessionshavaren kommer därvid att hantera personuppgifter för Beställarens räkning och utgör då
personuppgiftsbiträde åt Beställaren avseende dessa personuppgifter.

Som personuppgiftsbiträde får Koncessionshavaren endast behandla personuppgifter enligt givna
instruktioner och riktlinjer från den personuppgiftsansvarige (Beställaren). För att uppfylla de lagkrav
som ställs enligt (EU) 2016/679 GDPR, Dataskyddsförordningen ska parterna upprätta ett
personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med bilagd avtalsmall ” Bilaga 38, Personuppgiftsbiträdesavtal.

1.5.19 Statistik
Koncessionshavaren ska på begäran kostnadsfritt förse Kommunen med statistik när som helst under
avtalsperioden.

En summerad årsstatistik över besökstal mm. ska lämnas till beställaren senast 1 februari årligen.

1.5.20 Vite vid utebliven statistik
Inkommer inte statistik senast 1 februari som ovan nämns utgår vite med 5 000 kr per påbörjad vecka
som statistiken är försenad från koncessionshavaren.

1.5.21 Ekonomi

1.5.21.1 Koncessionsavgift
Koncessionsavgiften anges i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdeskatt och inkluderar samtliga
eventuella kostnader för tjänstens genomförande.

De i anbudet angivna koncessionsavgifterna för varje avtalsår är fasta och gäller från det datum då
avtalet träder i kraft.

Koncessionsavgift kommer att faktureras månadsvis i förskott med en tolftedel per månad (1/12) för i
angiven koncessionsavgift per år (år 1 - 7).

1.5.21.2 Ersättning Option
Om option för Veddige simhall avropas kommer Koncessionshavaren att  ersättas med 400 000 kr/
år exlusive mervärdesskatt.

Koncessionshavaren fakturerar beställaren kvartal alternativt månadsvis i förskott för att hålla Veddige
simhall öppen. Veddige simhall ska hållas öppen  minst 23,5 timma per vecka, se bilaga 2 Öppettider
badanläggningar. 

1.5.21.3 Intäkter
Intäkter till koncessionshavaren utgörs av intäkterna från entré- och bokningsavgifter, servering, shop,
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gym, föreningar mm. som betalats. För avgifter mot kund hänvisas till ”Bilaga 1 Högsta avgiftsuttag ”.

1.5.21.4 Prisjustering
Avgifterna enligt punkt "1.5.20.3 Intäkter" får indexregleras årligen med höjningar motsvarande PKV.
Detta får ske för första gången 2023-01-01. Indexregleringen görs av koncessionshavaren i samråd med
beställaren. Basmånad för beräkning är oktober 2020. Outnyttjad indexreglering får inte tillgodoräknas
retroaktivt.

1.5.21.5 Fakturering
All fakturering ska ske via koncessionshavaren om inte annat avtalas.

Faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

Dröjsmålsränta utgår enligt svensk räntelag.

 

Endast avtalsleverantör, eller annan av beställaren godkänd betalningsmottagare eller factoringbolag, får
fakturera beställaren för tjänster som utförts enligt avtalet.

Koncessionshavaren ska skicka elektronisk faktura enligt något av följande alternativ:

- Svefaktura, PEPPOL BIS 2 eller PEPPOL BIS Billing 3 enligt SFTI, via VAN-tjänst eller via en
av kommunen anvisad webbsida 

PEPPOL
Mottagar-id: 0007:2120001249

Läs mer på: www.varberg.se/efaktura

Följesedel i ett (1) exemplar ska sändas med godset vid leverans av produkter, eller enligt skriftlig
överenskommelse med beställaren.

På fakturan ska nedanstående anges:
- Koncessionshavarens namn och kontaktuppgifter (Namn, telefonnummer, e-post , bankgironr,
organisationsnummer samt ev momsnummer)
- Vad leveransen avser (art och mängd samt ev. uppgift om de handlingar som ligger till grund för
fakturan tex offert). Om hänvisning sker till handling ska denna bifogas e-fakturan
- Kommunens namn och fakturaadress (eller annan identifikationsuppgift)
- Namn på person som avropar
- Kommunens referenskod för fakturering i ”fakturareferensfältet”: VBGxxxx (t ex VBG1234)
- Fakturadatum
- Fakturanummer
- Leveransadress
- Leveransdatum
- Enhetspris exkl moms
- Valuta
- Total mervärdesskatt
- Mervärdesskatten per mervärdesskattesats
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- Totalt belopp (exkl.moms samt att betala)
- Originalfakturanummer vid kreditfaktura
- Övrigt enligt lag

Bilagor bör bifogas som ett (1st) dokument. 

Betalning ska i första hand ske till ett bankgirokonto.

Om Koncessionshavaren inte uppfyller krav på elektronisk fakturering inom 2 månader från avtalsstart
utgår vite enligt nedan.

Under införandeperioden av e-fakturor finns information om en särskild central fakturaadress för
pappersfakturor. Se vår hemsida: www.varberg.se

Betalning sker först när utfört arbete är godkänt och tids- och faktureringsredovisning är
utförd.  Betalning av fakturan innebär inte att leveransen är godkänd eller att fakturans
riktighet bekräftas.

Betalningstiden – 30 dagar – räknas från den dag beställaren mottager fakturan. Fakturor med
ofullständiga uppgifter och/eller felaktig information kommer att återsändas till entreprenören.
Förfallodagen räknas från den dag fakturan inkommer i rättat skick.

Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt lag. Dröjsmålsränta betalas ej för fakturor där priset avviker från
avtal

Fakturerings- och expeditionsavgifter och/eller övriga inte avtalade avgifter godtas inte.

1.5.22 Vite - elektronisk fakturering

Om Koncessionshavaren inte uppfyller krav på elektronisk fakturering inom 2 månader från avtalsstart
eller enligt separat överenskommelse utgår vite till Varbergs kommun med 3 000 SEK per påbörjad
vecka som förseningen varar. Dock utgår vite om max 30 000 SEK. Beställaren äger därefter rätten att
häva avtalet med omedelbar verkan.

1.5.23 Sekretess
I de fall person anlitad av Koncessionshavaren för uppdragets utförande ges, tillgång till
sekretessbelagd information ska tillämpliga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) beaktas. Anlitad person får därmed inte röja eller nyttja sekretessbelagd information, som
denne får del av vid uppdragets genomförande.

Koncessionshavaren är i förekommande fall skyldig att informera berörd personal om innebörden av
sekretessen, om handlingssekretess och tystnadsplikt. 

Iaktta också att fotografier på individer som publiceras så att de blir tillgängliga för allmänheten kräver
samtycke från personen på bilden eller, om det gäller ett barn, barnets vårdnadshavare.

Denna bestämmelse gäller även efter det avtal upphört och så länge sekretessen består.
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1.5.24 Informationssäkerhet
I Varbergs kommun styrs informationssäkerhetsarbetet av en övergripande policy för
informationssäkerhet, riktlinjer för informationssäkerhet och en anvisning för
informationssäkerhetsarbetet.

Kommunens informationssäkerhetsgrupp arbetar kontinuerligt med att arbeta fram gällande
instruktioner på området och vägledningar som stöd för verksamheterna inom området
informationssäkerhet.

Kommunen vill att koncessionshavaren ska följa kommunens styrande dokument och instruktioner på
området då det finns ett behov av att skydda de som arbeta och besöker kommunens anläggningar.

1.5.25 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten
Koncessionshavaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det att beställaren framställt begäran
härom till beställaren lämna sådan information som avses i kommunallagen 3 kap 19 a §. Informationen
ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten sköts. Sådan begäran ska i
normalfallet vara skriftlig. Informationen ska lämnas i skriftlig form. Det åligger beställaren att i sin
begäran precisera vilken information som efterfrågas.

Koncessionshavaren är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig
praktisk olägenhet för koncessionshavaren eller om utlämnandet strider mot lag eller annan författning,
exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess
hos kommunen för uppgift om affärs- eller driftsförhållanden för enskild om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgiften röjs. Information som lämnas till kommunen enligt första stycket ska
inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Denna
bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga bestämmelser i avtalet.

1.5.26 Service och information
Beställaren ställer stor vikt vid att Koncessionshavarens personliga service och bemötande mot
allmänhet, besökare, föreningar och publik hålls på en nivå som uppfattas positivt och lättillgängligt.
Koncessionshavaren ska kunna svara på förfrågningar om bl.a. öppethållandetider, hur man bokar,
priser, samt ta emot synpunkter/felanmälningar för vidarebefordran för avhjälpande/ åtgärd.

Eventuella synpunkter/felanmälningar ska delges beställaren månadsvis. Akuta fel ska dock delges
beställaren omedelbart.

Koncessionshavaren ska aktivt arbeta för att samverka med föreningar för att positivt utveckla
anläggningen och minska kommunens kostnader för anläggningen och verksamheten.

1.5.27 Marknadsföring
Koncessionshavaren får inte använda Varbergs kommun i marknadsföringssyfte utan kommunens
skriftliga godkännande.

1.5.28 Kommunens miljöarbete
Varberg har antagit en gemensam färdriktning för kommunen, Vision Varberg 2025. Den slår fast att
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kommunen fram tills 2025 skall utvecklas till att bli Västkustens kreativa mittpunkt.

Arbetet mot målet innefattar ett förhållningssätt som bland annat bygger på hållbarhet.
Förhållningssättet innebär att dagens behov skall tillgodoses utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Varberg skall visa vägen genom hållbar
resursanvändning, vilket bland annat skall ske genom att leva resurssnålt och sträva efter slutna
kretslopp. Uttalade fokusområden är bland annat att välja miljömärkta produkter, minska användningen
av skadliga kemikalier och att arbeta för giftfria livsmiljöer såväl inomhus som utomhus.

Koncessionshavaren skall vara inom ramen för uppdraget bedriva verksamheten på ett sätt som är
förenligt med hållbarhetsmålen. (Bilaga 39 Hållbarhetsmål 2017-2025).

1.5.29 Överlåtelse av avtal
Vid företagsrekonstruktion, överlåtelse eller motsvarande kan avtalet inte transporteras
utan beställarens skriftliga medgivande.

1.5.30 Intrång
Koncessionshavaren ansvarar för att av denne levererat material inte kränker annans rätt och för att
materiel etc. som tagits fram är riktiga. Koncessionshavaren kan aldrig överlåta sådant ansvar på
Kommunen. Koncessionshavaren ska hålla Kommunen skadelös för alla skadeanspråk,
ersättningskrav, kostnader och utgifter som följd av intrång i eventuella patent, upphovs-, mönster- och
varumärkesrätter eller andra skyddade rättigheter tillhörande tredje man.

Dessa bestämmelser gäller även efter avtalets utgång.

1.5.31 Social och etisk hänsyn
Koncessionshavaren förbinder sig att följa beställarens uppförandekod.

Uppförandekoden innebär ett åtagande från Koncessionshavaren att respektera grundläggande sociala
krav i sin verksamhet samt eventuella underleverantörers verksamhet:

https://www.varberg.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/uppforandekodforleverantorer.4.11e9b2fd16
30183034d2140.html

Uppföljning sker via Sveriges kommuner och Landsting.

1.5.32 Force majeure
Part befrias ifrån sina avtalsenliga åtaganden om dessa inte kan fullföljas på grund av en oförutsebar
händelse som parten inte kan råda över. Exempel på sådan händelse är krig, omfattande arbetskonflikt,
blockad, eldsvåda, miljökatastrof samt allvarlig smittspridning. Arbetskonflikt som har sin grund i parts
brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten ska omedelbart underrättas om
det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Det åligger parterna
att så långt som möjligt minimera eventuella skador

1.5.33 Hävning / Avtalets upphörande i förtid
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Koncessionshavaren ansvarar för fel eller försummelse som ligger denne till last vid uppdragets
utförande och ska ersätta skada som förorsakas beställaren eller tredje man mot vilken beställaren
svarar.

Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om:

- Koncessionshavaren vid tidpunkten för beslutet att ingå avtalet befann sig i någon av de situationer
som avses i 13 kap. 1 § LOU och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen
-Koncessionshavaren har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med
upphandlingen och dessa inte varit av oväsentlig betydelse vid valet av Koncessionshavaren
- Koncessionshavaren (VD:n eller annan med ledande ställning) enligt laga kraft vunnen dom dömts för
ekonomiska brott eller belagts med näringsförbud 
- Domstol eller myndighet fastställer att avtalet ingåtts i strid med upphandlingslagstiftningen
- Europeiska unionens domstol i ett förfarande enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) finner att Sverige, genom att låta den upphandlande myndigheten ingå
kontraktet eller ramavtalet, allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende
Europeiska unionen, EUF-fördraget eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26
februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.- Domstol eller
myndighet fastställer att avtalet ingåtts i strid med upphandlingslagstiftningen

Härutöver äger part rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om:

- Part i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom skälig tid efter
skriftlig anmodan därom
- Part begått avtalsbrott upprepade gånger, även om avtalsbrotten var för sig inte är av väsentlig
betydelse

Som väsentligt avtalsbrott avses bl.a. att Koncessionshavaren inte fullgjort i upphandlingen ställda krav,
brutit mot avtalets bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt eller inte innehar och vidmakthåller för
uppdraget erforderliga försäkringar.

För att vara giltig ska uppsägning ske skriftligen.

1.5.34 Tvist
Tvist angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelation ska,
om inte förhandlingar leder till en överenskommelse, avgöras av allmän svensk domstol där beställaren
har sin hemvist.

1.6 Accept  

Anbudsgivaren accepterar samtliga kommersiella villkor och i
upphandlingsdokumentet avtalsmarkerade krav.

Ja/Nej. Ja krävs
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Taxor för hyror och avgifter, bad- och simanläggningar 
 

1. Högsta avgiftsuttag 2021-01-01 – 2028-08-31  1

 
1.1 Avgifter för allmänhetens bad 

 

 

PINGVINEN 

 

Målgrupp 

Entré 
mån-tors 

9-14* Entré 12-kort Årskort 

Barn 0–2 år 0 0 0 0 

Barn 3–11 år (i betalande vuxens sällskap) 40 50 500 900 

Ungdom 12–17 år 60 70 700 1 500 

Motionssim vuxna 60 70 700 1 900 

Vuxna, hela anläggningen  90 120 1 200 2 900 
Grupp (1 v + 2 barn, tillkommande 
barn/ungdomar 30 kr/person) 

 
190   

Grupp (2 v + 2 barn, tillkommande 
barn/ungdomar 30 kr/person) 

 

290   

Tilläggsårskort barn i samma familj, från barn  
nr tre 

 

  300 

Tilläggsårskort ungdom i samma familj, från 
ungdom nr tre 

 

  600 

 

* Kan tas bort under lovdagar 

  

1Se dock Punkt 1.5.2 om indexreglering 
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Simstadion, Veddige 
simhall 

  
  

Målgrupp Entré 12-kort 
Säsongskor

t 
Simstadion 

Säsongskort 
Veddige 
simhall 

Barn 0–2 år 0 0 0 0 

Barn 3–11 år (i betalande vuxens 
sällskap) 

40 400 495 650 

Ungdom 12–17 år 55 550 695 850 

Vuxna 70 700 990 1300 

Grupp (1 v + 2 barn, tillkommande 
barn/ungdomar 20 kr/person) 

120    

Grupp (2 v + 2 barn, tillkommande 
barn/ungdomar 20 kr/person) 

180    

Tillägg säsongskort barn i samma 
familj, från barn nr tre 

  200 200 

Tillägg säsongskort ungdom i 
samma familj, från ungdom nr tre 

  400 400 
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1. 2  Avgifter för skolor, föreningar m.fl. 
 Gäller samtliga anläggningarna 

Skolbad 30 kr/deltagare/tillfälle 

Simskoleverksamhet för skolelever 70 kr/deltagare/tillfälle 

Föreningar   

Tränings-/motionsbassäng 10kr/25m-bana/timma 

Undervisningsbassänger, 
gruppverksamhet 

10 kr/delt. + 200kr/grupp, max 12 pers. (ej 
övrig entréavgift) 

Tävlingar, banhyra 10kr/25m-bana/timma 

Tävlingar, timpris i 25m-bassäng 
om delar av anläggningen kan vara 
öppen 

300 kr/timma 

Tävlingar, timpris i 50m-bassäng 
om delar av anläggningen kan vara 
öppen, bl.a. minst en 25m-bassäng 

500 kr/timma 

Tävlingar, timpris om hela 
anläggningen måste vara stängd 

800 kr/timma 

Årskort för föreningsmedlemmar 
upp t.o.m. 17 år 

1200 kr 

Föreningsmedlemmar från 18 år Betalar ordinarie entréavgifter 

Kommersiell taxa   

Hyra halva 50m-bassängen 700 kr/timma + ordinarie entréavgift 

Hyra stora undervisningsbassängen 1 200 kr/timma + ordinarie entréavgift 

Hyra lilla undervisningsbassängen 900kr/timma + ordinarie entréavgift 

Övrig kommersiell hyra för 
bassänger sätts av driftsoperatören 
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1.3 Övriga avgifter 

1. Driftoperatören får anordna simskoleverksamhet som egen verksamhet. Maximal avgift för 
deltagare får vara motsvarande 80 kr/tillfälle/elev* samt en lektionstid på minst 40 
minuter/tillfälle. 
 

2. Friskvård, folkhälsoarbete, på beställning av Varbergs kommun. Ersättning enligt avgift 
för skolbad/simskoleverksamhet för skolelever utgår då driftoperatör eller förening utför 
den specifika aktiviteten. 
 

*KSAU tog beslut om att ändra detta belopp från 100kr till 80kr 2020-04-28 

 
1.4 Särskilt om föreningar 

1. Med förening menas bidragsberättigad förening i Varbergs kommun.  

2. Föreningar får nyttja förråd i Simstadion (ca 20m2) och Pingvinen (ca30m2) mot en hyra 
på 309 kr/m²/år, samt har tillgång till kansli i Simstadion och på plan 2 i Varbergs is- och 
simarena - Pingvinen mot hyra på 631 kr/m²/år. Dessa hyror följer Varbergs kommuns fasta 
avgifter för idrottsföreningar och får justeras av kommunen under perioden. Andrahands 
hyresavtal skrivs med förvaltningen för kultur & fritidsnämnden 

3. Tävlingsarrangör ska betala avgift till driftoperatören i samband med tävlingar. 
Beräkningen av avgiften omfattar de timmar som en tävlingsaktivitet pågår, samt tiden för 
förberedelse- och efterarbetet som har direkt anknytning till tävlingen. 

1.5 Villkor för avgifterna 

1. Avgifterna ska tas ut av operatör och får inte överstiga nivåerna i denna villkorsbilaga. 
Operatör får underskrida dessa beloppen, samt erbjuda ytterligare rabatter. 

2. Avgifterna indexregleras årligen med höjningar motsvarande PKV. Detta sker första 
gången 2023-01-01. 

3. Avgifterna gäller från 2021-01-01 till och med 2028-08-31.  
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2. Övriga villkor för badhusverksamheten 

 

1. 12-kort och årskort för i Varbergs is- och simarena – Pingvinen gäller även på Simstadion  
och Veddige simhall. 

2. 12-kort skall gälla minst ett år. 
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 Badanläggningarnas öppettider 2021-01-01 till 2028-08-31 
 

 Öppettider allmänhet 

Verksamhetsansvarig ska bedriva verksamheten och anpassa öppethållande utifrån att 
föreningsliv, skolor och besökande allmänhet ska ges en god service. Öppettiderna i badhusen 
fördelas mellan allmänhetens besök och föreningslivets tider enligt i förväg uppgjort schema. 

Det ska i anläggningarna erbjudas tid för så väl föreningsaktiviteter och kommunal verksamhet som 
för allmänhetens spontanbesök. Omklädningsrum inklusive därtill tillhörande duschar ska kunna 
nyttjas 30 minuter efter öppethållandetidens slut. Organiserad verksamhet arrangerad av 
föreningar eller verksamhetsansvarig ska under allmänhetens öppettider anpassas så att 
allmänheten ändå har tillgång till varje typ av attraktion. 

Bastuanläggningar ska hållas i drift under anläggningens ordinarie öppettider. 

Varbergs is- och simarena - Pingvinen ska vara i drift för aktiviteter under hela kalenderåret, 
med öppethållande alla veckans dagar, och varje vecka vara öppet för allmänheten minst 90 
timmar för motion och 70 timmar för tillgång till aktivitetsbadet. Under Simstadions säsong kan 
öppettiderna reduceras med 20%. 

Under öppethållande för allmänheten ska alltid i Varbergs is- och simarena - Pingvinen minst fyra 
25 eller 23 m-banor vara tillgängliga för allmänhetens motionssim, alternativt motsvarande 
bantimmar i kombination 50 m-/25-metersbassäng. Fartbana ska alltid finnas tillgänglig under 
motionssimningens tider. 

Invigningen av Pingvinen är planerad till 2021-09-04 

Simstadion ska fr.o.m 2022 vara öppen alla dagar från sista lördagen i maj till första söndagen i 
september under 2021 är säsongen fr.o.m. 2021-05-22 t.o.m. 2021-08-29. Anläggningen ska varje 
vecka vara öppen för allmänheten minst 74 timmar. I Simstadion ska alltid under allmänhetens tider 
minst två 50m-banor vara tillgängliga för motionssim. 

Veddige Simhall ska vara öppen alla dagar från 2021-01-02 t.o.m. 2021-05-16 samt vardagar 
vecka 25 till vecka 27 för simskola, därefter stängs Simhallen för underhåll och öppnas igen 
2022-01-02. Från år 2022 ska anläggningen vara öppen alla vardagar minst 23 timmar i veckan 
under perioden som inte Simstadion är öppen. Motionssim ska erbjudas på morgonen minst 2 
dagar i veckan.  
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Verksamheten ska bedrivas så att personer med olika typer av funktionsvariationer kan nyttja 
anläggningarna. Liftar och andra hjälpmedel ska kunna hanteras av den personal som är på plats. 

Avvikelser i öppettider sker efter beslut i kultur- och fritidsnämnden eller i enlighet med kultur- 
och fritidsnämndens delegeringsförteckning. 
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Beskrivning av byggnaden 
Byggnaden består av 5 plan och är sammanbyggd med befintlig ishall. Anläggningen innefattar även 
café och friskvårdslokaler. I bad- och simanläggningen finns både traditionella omklädningsrum för 
damer och herrar, gruppomklädningsrum och flexomklädningsrum. I simanläggningen finns 50-m 
bassäng, två stycken multibassänger, aktivitetsbad och lekbassäng. Utöver det finns två större 
rutschkanor, varmpool och bastu. 

Anläggningen är dimensionerad för 350 000 besökare per år, inklusive friskvård i nybyggnad. 

Ytor 

Ytor per plan (BTA) 

Plan Beskrivning Yta m2 BTA 
Plan 1 Teknik/ventilationskulvert, personalomkl 3238 m² 

Plan 2 Entré, bassänger, omkl, servering 4514 m² 

Plan 3 Teknik/personalutrymme, friskvård 1884 m² 

Plan 4 Förråd 166 m² 

Plan 5 Start vattenrutschbana 166 m² 

Totalt 9968 m² 

Bassängytor 

Typ Djup Mått Yta m2 BTA 
Tävlingsbassäng 50 meter 1,2-3,8 m 50 x 20,5 m 1 025 m² 

Multibassäng 1 0-1,8 m 10 x 7 m      70 m² 

Multibassäng 2 0-1,8 m 16,7 x 8 m    134 m² 

Lekbassäng 0,3-0,5 m 14 x 5 m      70 m² 

Aktivitetsbad 1,20 m 18,7x6,4 m    119 m² 

Varmpool 1 m 5 x 2,5 m    12.5 m² 

Totalt 1367,5 m² 
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Dimensionerande värden för badhus 
 
 

 Vattentemp Lufttemp./RH Maxbelastning 
Tävlingsbassäng 50m 
 

28 °C 30°C/55%* 180 pers/h 

Multibassäng 1 (Liten) 
 

30–34 °C 31°C/55%* 32 pers/h 

Multibassäng 2 (Stor) 
 

30–34 °C 31°C/55%* 49 pers/h 

Barnbassäng 
 

34 °C 31°C/55%* 31 pers/h 

Aktivitetsbad, inkl vattenrutsch 
 

31 °C 31°C/55%* 90 pers/h  

Varmpool  
 

37 °C 31°C/55%* 30 pers/h 

 

Temperatur gym 
Sommar 21 °C (-1/+2°C) 
Vinter 24 °C (-1/+2°C) 
 
 

Dimensionerande utetemperaturer och luftfuktighet 
 
Vinter:  -20°C/90% 
Sommar:  +25°C/50% 
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Personantal 
 
Lokalerna är dimensionerade för maximalt antal personer enligt nedan 

 
Plan Personer per lokal Totalt antal personer 

Källarplan (plan 1) 50 50 
Entréhall markplan 150 150* 
Entréhall övre del 50 
Omklädning dam  150 150 
Omklädning herr  150 150 
Aktivitetsbad 360  

 
 
700*  

Multibassäng 1 150 
Multibassäng 2 150 
50-metersbassäng 540 
Läktare 300 
Balkong ovan läktare 50 
Vattenrutschtorn 100 
Personallokaler plan 2  50 50 
Gym (förutom 
aktivitetsrum) 

150 150 

Aktivitetsrum 100 100 
* Sammanlagt personantal inom dessa lokaler ska inte överstiga detta personantal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klassificering av lokaler 
 

Klassning Lokal 
Utrymningsväg Trapphus 1101/1277 

Trapphus 1108 
Trapphus 1117 
Trapphus 1236 
Korridor 1122 utanför omklädningsrum plan 1 
Korridor 1245 utanför omklädningsrum plan 2 
Utvändig trappa vid vattenrutsch 

Utrymningsplats Vilplan i Trapphus 1236 plan 3 
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Villpolan i Trapphus 1277 plan 3 
(Befintlig sluss framför trapphus i bef. ishall 
kommer betjäna gym) 

Publik lokal Lokaler avsedda för badande (aktivitetsbad, 50-
m bassäng/läktare, multibassänger, 
omklädning) 
Café 
Gym 
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Faktablad Simstadion
Beskrivning av anläggningen

Ett stenkast från havet, intill Varbergs fästning, ligger Simstadion - Varbergs anrika och 

populära utomhusbad. Bassängerna är fyllda med uppvärmt havsvatten från det salta 

Kattegatt.

Anläggningen består av en 50 metersbassäng, hoppbassäng, undervisning- och plaskbassäng.

Byggnaderna på anläggningen är uppdelade i omklädningsrum för herrar inkl. bastu, kiosk 

och kansli, förråd, omklädning damer inkl. bastu, flex omklädning inkl. HWC, samt 

personalutrymmen.

Anläggningen är endast öppen undre sommaren

Beskrivning av bassänger

50 meters bassäng:
Djupet av bassängen är söder 1,25 meter, mitten 1,95 meter, norr 1,45 meter:

Hoppbassängen:
Djupet av bassängen är 3,65 meter.

Undervisnings bassängen:
Djupet av bassängen är 90 cm.

Plaskbassängen:
Djupet av bassängen är 46 – 73 cm.

Dimensionerande värden

Kapaciteten gällande antalet badande per bassäng:

Temperaturen på vattnet i de olika bassängerna: 24–26 grader

Startpallar på båda sidorna av bassängen-

Stolpar för ryggsimslinor och tjuvstartslinor-

Banlinor-

Läktare-

Trampolin på 1 meter och 3 meter.-

50m bassäng 155 personer/h-

Hoppbassäng 45 personer/h-

Undervisning 22,5 personer/h-

Lekbassäng 40 personer/h-



Personantal

Lokal Personer per lokal
Personalrum 5

Vilorum/kontor 2

Personalomklädning herr 8

Personalomklädning dam 8

Kansli + omklädning 3+6

Kiosk + förråd + expedition 7+3+4

Omklädningsrum damer inkl flex 

omklädning, dusch, toalett och bastu

30

Omklädningsrum herrar inkl dusch, toalett 

och bastu

30

Temperaturen i de olika lokalerna: Enligt kommunens riktlinjer för temperatur i kontor 20 

grader kan dock avvika vid ex värmebölja då vi inte har kyla i anläggningen. Kiosken är 

utrustad med ett AC aggregat som styrs via en handfjärrkontroll.

Temperaturer i bastun: Inställd på 80 grader idag.

Antal duschar, toaletter. 

Temperatur på vattnet i duscharna: Ca 55 grader i vattnet fram, förinställt på 38 grader i 

duscharna. 

Inventarier

Omklädningsrummen har fastmonterade bänkar med väggkrokar, skötbord, värdeskåp, 

speglar.

Fiber finns framdraget in i anläggningen.

Dam: 4 Duschar, 5 WC, 1 HWC-

Herr: 4 Duschar, 4 WC, 1 HWC -

Flex/HWC omklädning 1 dusch, 1 HWC-

1 WC utanför entrén-



Faktablad Veddige Simhall 
Beskrivning av anläggningen 

I Vidhögehallen i Veddige ligger Veddige simhall. 

Simhallen består av en 25 metersbassäng med 6 banor, bredd 2 meter, grunda delen är 1 

meter djup och den djupaste delen är 2,10 meter djup. Reception/kiosk ligger vid entrén, 

personalutrymme delas med skolans idrottslärare, 2 omklädningsrum för herrar med totalt 4 

duschar, 2 omklädningsrum för damer med totalt 4 duschar, 3 personalomklädning, 

badvaktshytt, städcentral och förråd. 

Bassäng 

- 6st startpallar 

- Banlinor 

- Ryggsimslinor 

- Stolpar för ryggsimslinor 

Dimensionerande värden 

Antal badande: 97 personer/timme 

Temperaturen på vattnet i bassängen: Badvatten 27–28 grader. 

Temperaturen i luften i simhallen: +2 grader från badvattnets temperatur, värms upp av 

badvattnet. 

Personantal 

Lokal Personer per lokal 
Simhall 200 

Omklädningsrum Herrar 13+13 

Omklädningsrum damer 13+13 

Personalomklädning  3+3 

Personalrum 30 

 

Temperaturen i lokalerna: Enligt kommunens riktlinjer för temperatur i kontor 20 grader 

kan dock avvika vid ex värmebölja då vi inte har kyla i anläggningen. 

Temperaturer i bastun: Inställd på 70 grader idag. 

Antal duschar, toaletter.  

- Dam 4 duschar, 1 HWC, 1 WC 

- Herr 4 duschar, 1 HWC, 1 WC 

Temperatur på vattnet i duscharna.: Ca 55 grader i vattnet fram, sen är det termostaten som 

styr. 

Inventarier 

Omklädningsrummen har fastmonterade bänkar med väggkrokar, skötbord, värdeskåp, 

speglar. 

Fiber finns framdraget in i anläggningen. 



Inventarielista Pingvinen

Plan 2; Bassängutrymmen 

50m Bassäng:
Simlinor och linförvaring
Ryggsimsflaggor
Tidtagningsfunktion och klocka med sekundvisare
Stolpar och band för avskärmning av läktaren
Lokal för badvärd inkluderar höj och sänkbart bord samt stol
Incidentrum. Brits
Storskärm display 11,25 kvm
Sekretariat med 3 bord och 6 stolar

Multibassäng 1 
Tv skärm för ex filmvisning (se AV utrustning)

Multibassäng  2
Fästanordning draperi
Draperi för avskärmning
Simlinor, simsäckar
Simlärarrum – höj och sänbart bort samt stol

Aktivitetsbadet
Avlastningställ för ringar till rutschkanorna 
Övervakningssystem Vattenrutschbanan
50st ringar till rutschkanor
Mobil utrustning för hantering av funktionsnedsatta
Bord och stolar för servering 
Serverings ställ för disk 

Plan 2; Omklädningsrum 

Omklädningsrum Herr och Dam
Skötbord och duschstolar

Omklädningsrum Flex & Grupp 
Skötbord och duschstolar
Rullstolar (3-4st)

Plan 2; Entréyta, reception, badshop, korridor 

Entréyta
Sittmöbler i entré och ovanför trappan plan 3

Entrémattor i slussen
Tv-skärmar enligt AV utrustning
Kassarräkningsrum, höj och sänbart bort, stol samt låsbar hurts

Café, reception, konferansrum & korridor 
2st Värmeskåp
Konferensrum utrustad med bord, 10st stolar samt TV skärm

Plan 3; Administration 

Administration
Kansli, 4 bord och stolar
Kontor, höj och sänkbara bord samt stolar
Stamtalsrum  bord och 5 stolar
Möbler Pausrum



2020-06-05 Bilaga till Upphandling tjänstekoncession badhusdrift s1 av 

Bilaga 5b, Inventarielista Simstadion

Erbjuds 
operatören att 
köpa

Lämnas tillbaka 
till kommunen i 
april 2021.

Fasta 
inventarier

Antal

Alla inventarier i Simstadion som kan användas  av 
operatören. Köp och övertaganden beslutas om och 
genomförs under april 2021.
Personalrum och kontor (Sara)

2 Skrivbord, höj och sänkbart x
2 Matbord x
4 Matbords stolar x
1 Soffa x
1 Stor Whiteboard, på vägg x
1 TV med väggfäste, ca 42" x
1 Bokhylla x
1 Ljudanläggning( högtalare, radio, CD, möjlighet för AUX) x
1 Tvättmaskin x
1 Storanslagstavla, på vägg x
2 Mikrovågsugn x
2 Kyl x

Omklädningsrum Personal (Javier)
1 torrskåp x
9 skåp x
1 pall i plast x
2 krokar till kläder x

Herr omklädningsrum, dusch, bastu, toalett (Javier)
3 krokar till kläder x
2 hyllor x
7 dispenserna till tvättdukar o toalett rullar x

Dam omklädningsrum,dusch, bastu, toalett (Javier)
4  hyllor i trä x

11 dispenser till handuckar och toalett x
1 städvagn

Flexomklädningsrum, dusch, toalett (Javier)
1 papper dispenser x
1 dusch x

Förråd (Daniel)
9 Banlinor x
3 Vagnlinor x

Reception/kiosk (Mathilda/Charlotte)
Café innedel 

2 Kylskåp x
         1, 5 Frys x

3 Glassbox x
2 Mikrovågsugn x
1 varmlufts Ugn x
1 Kylmonter x
1 Plastfoliehållare x
3 Dokumentskåp x
8 Hyllor x

Cafè utedel 
6 Bord framsidan x
5 Bord insidan x
8 Trottoarpratare x
8 Parasoller x

Kontorsdel 
3 Garderober x
1 Dokumentskåp x
1 Avskiljare x
1 skrivbord x

Simbassänger (Javier livräddning/Säkerhet, Sara 
Simskolan, Daniel övrigt inkl maskiner)

6 livboj utan lina x
4 livboj med lina x
2 livräddningsdocka x
1 klocka x
4 koner x



2020-06-05 Bilaga till Upphandling tjänstekoncession badhusdrift s2 av 

Bilaga 5b, Inventarielista Simstadion

Erbjuds 
operatören att 
köpa

Lämnas tillbaka 
till kommunen i 
april 2021.

Fasta 
inventarier

Antal

Alla inventarier i Simstadion som kan användas  av 
operatören. Köp och övertaganden beslutas om och 
genomförs under april 2021.

1 transportkärra x
2 skåp x
1 vertygslåda x

16 skåp omklädningsrum x
2 trorrskåp x
2 dusch x
4 speglar x
2 pall x
4 klädhängare x
2 bastu aggregat x

60 diverse material första hjälpen x
10 snögg x
15 kyl påsar x
10 bandage x
20 plåster x

1 första hjälpen station x
1 kyl/frys x
1 dusch x

45+ Flytkorvar ( kunde inte räkna exakt då de var oåtkommliga) x
45+ Flytpuffar ( kunde inte räkna exakt då de var oåtkommliga) x

3 Rockringar x
4 Simlärarstång x
1 Lång borste x
1 Håv x
1 Sopmaskin x
1 Bottensug (wave 300xl) x
1 Bottensug (dolphin) x
2 Trampolin x
3 Flaggstång x
6 Skaft till borste/skrapa x
2 Babystol x

124 Hantlar i varierande skick x
10 Solsängar x



2020-06-05 Bilaga till Upphandling tjänstekoncession badhusdrift s1 av 

Inventarielista Veddige Simhall

Alla inventarier i Veddige simhall som kan användas  av 
operatören t.o.m. 2021-07-11 . Köp och övertaganden 

beslutas om och genomförs under april 2021, förutsättning 
för köp är att Veddigesimhall kommer att drivas vidare.

Bortskänkes 
till 

operatören

Erbjuds 
operatören att 
köpa

Lämnas tillbaka till 
kommunen i 
augusti 2021 
oavsett om 
Veddige drivs 
vidare eller ej

Fasta 
inventarier

Antal Personalrum och kontor
6 Skrivbord, höj och sänkbart x
6 Kontorsstolar x

13 Avskärmningsväggar, underdel anslagstavla överdel i glas x
5 Förvaringsskåp x
2 Matbord x
8 Matbordsstolar x
2 Högt runt bord x
2 Höga stolar x
1 Soffa x
1 Soffbord x
1 Stor whiteboard, på hjul x
1 Stor whiteboard, på vägg x
1 Tv med väggfäste , ca 70" x
1 Låg hurts x
4 Standup mattor x
1 Förvaringshylla med plats lådor, + extra lådor x
2 Mellan anslagstavlor, på vägg x
2 Mikrovågsugn x
1 Kyl x
1 Kyl/frys x
1 Frys x
1 Skrivare x

Omklädningsrum Personal
14 Skåp x

2 Spegel x
1 Bänk x

Herr omklädningsrum, dusch, bastu, toalett 
5 Speglar x
1 Bastu aggregat x
2 Papper dispenser (tork) x
1 Hårblås x

Dam omklädningsrum,dusch, bastu, toalett 
5 Speglar x
1 Bastu aggregat x
2 Papper dispenser (tork) x
1 Hårblås x

Förråd
3 Förlängningssladd x

10 Skaft för borste och dylikt x
2 Skumkanon v10 x
2 Skumkanon v8 x

Reception /kiosk
3 toastjärn x
4 termos x
1 bord x
3 stolar x
1 köksbord + 4 stolar x
1 vattenkokare x
1 klädsnurra x
3 knivar (bröd, smör ,kock) x
4 skärdbrädor x
2 papperkorgar x
2 servieringsbricka x
2 plastväxter+ 2 glasvasar + 3 underlägg(dekoration) x
3 svarta ljushållare och 2 pall x
1 kaffekokare x
1 kyl o frys x
1 kyskåp x
1 fryskåp x
1 varmluftugn x
1 inbyggnadsmikro x
2 mikro x

Simhall/badvaktshytt/samtalrum/Korridor
7 livboj med lina x
7 livboj utan lina x
8 livräddningsdocka x
5 komradios begagnad x
1 vattenprovsväska x
1 termometer x



2020-06-05 Bilaga till Upphandling tjänstekoncession badhusdrift s2 av 

Inventarielista Veddige Simhall

Alla inventarier i Veddige simhall som kan användas  av 
operatören t.o.m. 2021-07-11 . Köp och övertaganden 

beslutas om och genomförs under april 2021, förutsättning 
för köp är att Veddigesimhall kommer att drivas vidare.

Bortskänkes 
till 

operatören

Erbjuds 
operatören att 
köpa

Lämnas tillbaka till 
kommunen i 
augusti 2021 
oavsett om 
Veddige drivs 
vidare eller ej

Fasta 
inventarier

12 komradios nya x
8 headset x

120 diverse material första hjälpen x
2 hjärtstartare x
1 första hjälpen station x
2 skåp hjärtstartare x
1 bord x
4 stolar x
2 pocket mask x
1 spegel stor x
2 bänk x
1 skohylla x
1 klädhängare x

12 snögg x
30 plåster x
15 kylpåsar x
32 Flytkorvar x
78 Flytpuffar varierande storlek ( 39 par) x
52 Simplattor x
99 Sjunkringar x

2 Dykspeglar x
7 Rockringar x
4 Halvcirkel med tygnd x
2 Vadarbyxor x
1 Skurrondell x
2 Ångmaskin - kärcher x
2 Bottensug - dolphin x
1 Skurmaskin - B40W Kärcher x
1 Högtryckstvätt x
1 Mobil handikappslift - batteridriven x
2 Rutschkanor (stor, liten) x

18 Diverse stolar x
3 Bord x

100 Hantlar, olika storlek x
4 Stolpar till ryggsimslinor x
2 Ryggsimslinor x

10 Banskyltar (motionssim, crawl, lek, simskola, bokad)x2 x
22 Flytleksaker i olika storlek x

2 Högtalare, inkl. mikrofoner. - Bluetooth x
1 Batteridriven våg x
1 Stor flytkorv x
2 Handbollsmål till vatten x
3 Flyttbar bänk x
7 Banlinor x
1 Verktyg för banlinor x
1 Slagborr, inkl. bitssats x
1 Handskruvdragare, inkl. bitssats x
1 Ställ för flytleksaker x
4 Ljusstakar x
1 Back för simskolematerial, på hjul x
5 Simlärarstång (3 i bra skick) x

36 Frisbee x
1 Ställ med 8 plastbackar x
3 Stol på hjul x
1 Industri tvättmaskin x
1 Tvättmaskin x
1 Torktumlare x



STATISTIK  

Simskola:  

De   platser   som   är   släppta   för   det   senaste   året:   

Säsong   +   år  Anläggning  Antal   platser  

släppta  

Totalt   för  

sommar  

perioderna  

Sommaren   2019  Veddige   Simhall  503   st   

Sommaren   2019  Simstadion  661   st  1164   st  

    

Hösten   2019  Veddige   simhall  480   st   

Våren   2020  Veddige   simhall  480   st   

    

Sommaren   2020  Veddige   simhall  280   st   

Sommaren   2020  Simstadion  630   st  910   st   

    

 

Skola:  

Simtest   och   simträning:  

Skolorna   har   blivit   erbjudna   7st   simträningstillfällen.   

Antal   elever   som   simtestades   och   simtränade:  

År   +   termin  Simtest/simtränin 

g  

Årskurs  Antal  

2018,   höst  Simtest  3  714  

2019,   vår  Simträning  3  276  

2019,   vår  Simtest  5  595  

2019,   höst  Simträning  6   de   som   var   5or  

under   våren.  

157  

    

 

  



Skolbad:  

Anläggning  År  Antal   skolelever  Totalt   för   året  

Håsten   simhall  2017  8791   

Veddige   simhall  2017  3251   

Simstadion  2017  2159   

   14   201  

Håsten   simhall  2018  4581   

Veddige   simhall  2018  1686   

Simstadion  2018  2741   

   9008  

Veddige   simhall  2019  4364   

Simstadion  2019  3800   

   8164  

    

 

Håsten   simhall   var   öppen   fram   till   mitten   av   2018   innan   den   revs   inför   byggandet   av   den   nya  

simhallen.   Håsten   simhall   bestod   av   en   25   metersbassäng   med   8   banor,   en   plaskbassäng   och  

en   undervisningsbassäng.   Även   ett   gym   på   cirka   300   kvadratmeter.  

Anläggning  År  Antal   besökare  Totalt   för   året  

Håsten   Simhall  2017  163   179   

Veddige   Simhall  2017  19   767   

Simstadion  2017  38   600   

   221   546  

Håsten   simhall  2018  88   672   

Veddige   simhall  2018  9111   

Simstadion  2018  45   475   

   143   258  

Veddige   Simhall  2019  52   026   

Simstadion  2019  53   209   

   105   235  

Allmänhet:  

 

Håsten   simhall   var   öppen   fram   till   mitten   av   2018   innan   den   revs   inför   byggandet   av   den   nya  

simhallen.   Håsten   simhall   bestod   av   en   25   metersbassäng   med   8   banor,   en   plaskbassäng   och  

en   undervisningsbassäng.   Även   ett   gym   på   cirka   300   kvadratmeter.  

 



Veddige HT 2019 och VT 2020, 25 meters banor 

 

 

Vattengympa Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån 12.00.13.00 1h 2h 1 2h 
Ons 19.30-20.30 1h 3h 1 3h 
Fre 15.00-16.30 1,5h 4,5h 1 4,5h 
     9,5h 

 

 

Simskola Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån, tis,  15.00-19.00 4h 8h 2 16h 
Ons 15.00-18.00 3h 6h 1 6h 
Tors *BSS 14.30-17.30 3h 18h 1 18h 
Tors 17.30-19.30 2h 4h 1 4h 
Sön 10.00-16.00 6h 12h 1 12h 
     56h 
      

*BSS- Simskola för barn i behov av särskilt stöd 

 

Föreningar Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån, tis 16.30-19.00 2,5h 10h 2 20h 
Mån, tis 19.00-21.00 2h 12h 2 24h 
Ons 16.00-16.30 30 min 1h 1 1h 
Ons 16.30-18.00 1,5h 6h 1 6h 
Ons 18.00-19.30 1,5h 9h 1 9h 
Tors 17.30-19.30 2h 8h 1 8h 
Tors 19.30-21.30 2h 12h 1 12h 
Fre 16.30-18.30 2h 8h 1 8h 
Lör 08.00-11.30 3,5h 21h 1 21h 
Lör 11.30-12.00 30min 1h 1 1h 
Lör, Sön 16.00-18.00 2h 12h 2 24h 
Sön 08.00-10.00 2h 12h 1 12h 
     146h 

Allmänhet Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån, tis, 
tors, fre 

06.30-
08.30 

2h 12h 4 60h 

Mån, fre 08.30-16.30 8h 16h 2 32h 
Ons 19.30-21.30 2h 8h 1 8h 
Fre 16.30-18.30 2h 4h 1 4h 
Fre 18.30-

20.00 
1,5h 9h 1 9h 

Lör 11.30-16.00 4,5h 26h 1 26h 
Sön 10.00-16.00 6h 24h 1 24h 
     163h 



 

Skolan Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån 08.30-12.00 3,5h 14h 1 14h 
Mån 12.00-13.00 1h 1h 1 1h 
Mån 13.00-15.00 2h 8h 1 8h 
Tis 08.30-15.00 6,5h 39h 1 39h 
Ons 10.00-15.00 5h 30h 1 30h 
Tors 08.30-14.00 5,5h 33h 1 33h 
Fre 08.30-15.00 6,5h 19,5h 1 19,5h 
     144,5h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veddige HT 2019 och VT 2020, 25 meters banor 

Allmänhet Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån, tis, 
tors, fre 

06.30-08.30 2h 12h 4 48h 

Mån 08.30-14.30 6h 12h 1 12h 
Mån 14.30-16.30 2h 6h 1 6h 
Ons 19.30-20.30 1h 2h 1 2h 
Ons 20.00-21.30 1,5h 9h 1 9h 
Fre 08.30-16.30 8h 24h 1 24h 
Fre 16.30-18.30 2h 4h 1 4h 
Fre 18.30-20.00 1,5h 9h 1 9h 
Lör 11.30-13.00 1,5h 6h 1 6h 
Lör 13.00-16.00 3h 18h 1 18h 
Sön 10.00-16.00 6h 24h 1 24h 
     162h 
      

 

 

Vattengympa Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån 12.00-12.45 45min 1,5h 1 1,5h 
Ons 19.30-20.30 1h 4h 1 4h 
Fre 15.00-16.30 1,5h 4,5h 1 4,5h 
     10h 

 

Simskola Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån, tis 14.30-16.30 2h 6h 2 12h 
Mån, tis 16.30-19.00 2,5h 5h 2 10h 
Ons 14.30-16.00 1,5h 9h 1 9h 
Ons 16.00-16.30 30min 2h 1 2h 
Ons 16.30-18.00 1,5h 3h 1 3h 
Tors *BSS 14.30-17.30 3h 18h 1 18h 
Tors 17.30-19.30 2h 4h 1 2h 
Sön 10.00-16.00 6h 12h 1 6h 
     62h 

*BSS – Simskola för barn i behov av särskilt stöd. 

 

 

 

 

 

 

 



Föreningar Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån, tis 16.30-19.00 2,5h 10h 2 20h 
Mån, tis 19.00-21.00 2h 12h 2 24h 
Ons 16.00-16.30 30min 1h 1 1h 
Ons 16.30-18.00 1,5h 6h 1 6h 
Ons 18.00-19.30 1,5h 9h 1 9h 
Tors 17.30-19.30 2h 8h 1 8h 
Tors 19.30-21.30 2h 12h 1 12h 
Fre 16.30-18.30 2h 8h 1 8h 
Lör 08.00-11.30 3,5h 21h 1 21h 
Lör 11.30-13.00 1,5h 3h 1 3h 
Lör 16.00-18.00 2h 6h 1 6h 
Sön 08.00-10.00 2h 12h 1 12h 
Sön 16.00-18.30 2,5h 15h 1 15h 
     145h 

 

 

Skolan Tid Timmar Bantimmar Antal 
dagar 

Total 

Mån 08.30-12.00 3,5h 14h 1 14h 
Mån 12.00-13.00 1h 2h 1 2h 
Mån 13.00-14.30 1,5h 6h 1 6h 
Tis 08.30-14.30 6h 36h 1 36h 
Tors 08.30-14.00 5,5h 33h 1 33h 
Fre 08.30-15.00 6,5h 19,5h 1 19,5h 
     110,5h 

 



/

Födelse-

år 

Sysselsättnings-

grad

Anställnings-

typ

Befattning Anställnings-

Tid (åå.mm.dd)

lön

1970 0,4 Tills vidare from. 

Dec 2020

Badmästare 19.3.16 24503 kr

1996 1,0 Tills vidare Badmästare 4.3.11 22650 kr

1990 1,0 Tills vidare

(Studieledig t.o.m. 

21-01-31)

Badmästare 8.9.16 25000 kr

1994 1,0 Tills vidare

(Studieledig 20-06-

07)

Badmästare 6.11.9 23350 kr

1991 1,0 Tills vidare Badmästare 7.1.18 24150 kr

1989 1,0 Tills vidare Badmästare 5.5.25 23500 kr

2000 1,0 Vikariat t.o.m. 20-

09-06

Badmästare 1.5.18 19501 kr

1969 1,0 Vikariat t.o.m. 20-

12-31

Badmästare 0.9.2 27500 kr

1994 1,0 Tills vidare

(Studieledig t.o.m. 

20-06-21)

Badmästare 6.3.23 24950 kr

1996 1,0 Tills vidare Admin/

Badmästare

5.8.5 23500 kr

1989 1,0 Tills vidare från 20-

06-20 

Badmästare 1.2.27 21300 kr

1991 1,0 Tills vidare

(Studieledig t.o.m. 

20-06-07)

Badmästare 7.0.25 24850 kr

1993 1,0 Tills vidare

(Studieledig t.o.m. 

20-11-01)

Badmästare 8.10.21 24100 kr

1975 0,5 Tills vidare Cafébiträde 4.1.3 24450 kr

1989 1,0 Tills vidare

(Föräldraledig 

t.o.m. 21-08-08)

Badmästare 10.3.13 25500 

(2020 års 

lön)

1986 1,0 Tills vidare Administratör 14.8.3 26600 kr

1987 1,0 Tills vidare 

(Föräldraledig 

t.o.m. 20-08-31)

Badmästare 10.11.30 24850 kr

1965 1,0 Tills vidare Enhetschef 3.0.20 46400 kr

De timanställda är inte med på personalövergångslistan och kommer inte att följa med över 

till en ny arbetsgivare. Lönen som angivs är i 2019 års nivå om inget annat anges. 

Könsuppdelningen i gruppen är 31% män och 69% kvinnor. Enhetschefen är inte inräknad i 

könsstatistiken.

Statistik för anställningstiden är uttagen i maj 2020. 



/



 

 

Andrahandskontrakt  
 
 
 
Uthyraren :   
[Företag]  
[Organisationsnummer]  
[Adress]  
  [Telenummer   och   e-post]  
 

Andrahandshyrestagaren :   
[Företag]  
[Organisationsnummer]  
[Adress]  
[Telenummer   och   e-post]  
 

1. Beskrivning   av   objekt  
Varberg   Bad-   och   simarena,   Pingvinen  
Simstadion  
Veddige   Simhall  
 
 
2. Hyresperiod  
2021-01-01   till   och   med   2025-12-31   med   möjlighet   till   förlängning   enligt   tjänstekoncession  
till   och   med   2027-12-31.   
 
Detta   kontrakt   slutar   att   gälla   vid   tjänstekoncessionens   utgång   inklusive   eventuell   förlängning.  
Andrahandshyrestagaren   ska   då   flytta   utan   uppmaning.  
 
 
3. Inventarier  

● Se   separat   bilaga/bilagor  
 

4. Aktsamhet  
Andrahandshyrestagaren   ska   vårda   den   hyrda   lokalen   väl.   Eventuella   skador   som   inträffar   ska  
Andrahandshyrestagaren   ansvara,   för   givet   att   denne   inte   kan   visa   att   denne   (och   inte   heller  
någon   denne   svarar   för)   inte   orsakat   skadan.  
 
5. Överlåtande  
Andrahandshyrestagaren   får   inte   utan   skriftligt   medgivande   från   uthyraren   upplåta   eller  
överlåta   de   hyrda   lokalerna.  
 
6. Tillstånd   från   fastighetsägare  
Det   är   uthyrarens   ansvar   att   inhämta   nödvändiga   tillstånd   från   fastighetsägaren.  
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7. Ordningsregler  
Andrahandshyrestagaren   ansvarar   för   att   efterleva   de   ordningsregler   som   gäller   för   uthyraren  
gentemot   fastighetsägaren.   
 
8. Hyreskontrakt  
Det   här   andrahandskontraktet   har   upprättats   i   två   likadana   exemplar.   Andrahandshyrestagaren  
och   Uthyraren   har   var   sitt   av   dessa.   
 
9. Underskrifter  
 
Ort   och   datum:   [Ort   och   datum]  
 
Uthyrare:  

Namnteckning:…………………………  

Namnförtydligande:   [Förnamn   Efternamn]  

 

Andrahandshyrestagare:  

Namnteckning:…………………………  

Namnförtydligande:   [Förnamn   Efternamn]  
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Krav Simskoleskjuts 
 
Krav personal simskoleskjuts  
Leverantören ska ansvara för att förare som utför transporter av simskoleskjuts: 

 
- Har en god fysisk status 
- Är utvilad och opåverkad av medicin eller droger 
- Utför varje transportuppdrag servicevänligt, trafiksäkert, kompetent och med god lokalkännedom 
- Föregår med gott exempel i trafiken och tillämpar gällande trafikregler 
- Förarna ska vid genomförande av simskoleskjutsar vara lätt identifierbar och kunna verifiera sig med 
ID-kort. 
- Förarens klädsel ska vara försedd med utförarens logotyp. 
- Föraren undviker att använda parfym eller andra starka dofter. 
- föraren ska kunna läsa, tala, skriva och förstå svenska. 

 
Körkort/utbildning 

 

Förare för liten buss ska inneha D1-körkort. 
Förare för stor buss ska inneha D-körkort 

Förare aktuella för simskoleskjuts ska genomgått en YKB-utbildning innan uppdrag startar. 
Förare aktuella för simskoleskjuts ska ha gått en Skolskjutsförarutbildning innan uppdrag startar. 
Förare ska ha genomgått praktisk utbildning i första hjälpen (minimikrav Röda Korsets 
grundutbildning eller likvärdigt). 

 

Tillsvidareanställd personal 

Tillsvidareanställd personal ska användas i första hand för utförandet av dessa uppdrag. 

 
Utbyte av personal 

Personal som Beställaren bedömer vara olämplig för uppdraget ska omgående bytas ut av 
Leverantören. 

 
Kontroll belastningsregistret 

Samtliga förare i uppdrag för förskole-/skolverksamhet ska vid anställning samt årligen kontrolleras med 
utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lag om registerkontroll av personal inom 
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Den person som utför uppdrag, oavsett roll eller 
anställningsform, inom avtalet får inte förekomma i belastningsregistret. Leverantören ska utföra denna 
kontroll. 

Krav fordon 

Fordon som används vid utförandet av uppdraget ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande 
EURO 5/Euro V eller senare. 

 
Miljöklass på drivmedel                                                                                                    
Drivmedel som används inom ramen för uppdraget ska uppfylla följande specifikationer eller motsvarande: 
 
Fossila drivmedel: 

 Bensin Miljöklass 1: SS-EN 228:2012+A1:2017 
 Diesel Miljöklass 1:SS-EN 228 



 

 

 
Förnybara drivmedel: 
 Etanol E85/E75: SS 15 54 80 
 ED95 SS 15 54 37 
 RME/FAME: SS EN 14214 
 HVO100: EN 15 940:2016 
 DME: CAS nr. 115-10-6 
 Fordonsgas: SS-EN 16723-2:2107 (biogasdelen), DIN 51624 (naturgasdelen) 

 El eller vätgas 

 
Svensk Bilprovning 
De fordon som används för uppdragen ska vara godkända av Svensk Bilprovning eller annan 
ackrediterad fordonsbesiktning. 

 
Extra bromskontroll 
Fordon ska, utöver ordinarie kontrollbesiktning årligen genomgå extra bromskontroll med godkänt 
resultat utfört av Svensk Bilprovning eller annan ackrediterad verkstad. 

 
Mönsterdjup 
Däckens mönsterdjup ska vara minst 3 mm. 

 
Utrustning 
De fordon som används för uppdragen ska vara utrustade med: 
- Brandsläckare 
- Handlampa 
- Förbandsutrustning 
- Kommunikationsutrustning 
- Alkolås 
- Luftkonditionering 

 
Säkerhetsutrustningen ska vara i funktionsdugligt skick. Föraren ska veta vart utrustningen förvaras och 
hur den används. 
 

Sittplatser och säkerhetsbälten 
De fordon som används för uppdragen ska ha sittplatser och säkerhetsbälten till samtliga 
simskoleelever. 
 

Ansvar 
Ansvar och säkerhet simskoleskjutsar 
Leverantören har ansvaret för säkerheten från det att barnen lämnar bussen tills de har klivit på den 
igen. 
Leverantören ska genomföra efterfrågat åtagande professionellt och med omsorg och följa lagar och 
förordningar såsom trafikförordningen (1998:1276) (TrF), RDT, den rikstäckande databasen för 
trafikföreskrifter. 
Uppdrag ska utföras med tillförlitlighet, tidspassning och på ett trafiksäkert sätt. Resenär/passagerare 
ska uppleva att fordonet framförs på ett effektivt, tryggt och säkert sätt. 
 

Leverantören ska ansvara för: 
- att doftgranar eller liknande inte finns i fordonet. 
- att pälsdjur inte finns i fordonet. 
- att fordonet är absolut rökfritt det vill säga att rökning inte vid något tillfälle är tillåten i eller i anslutning 
till fordonet. 
- att transporterna sker med god tidspassning och tillförlitlighet. 
- att erforderliga resurser hålls tillgängliga så att all beställd trafik till alla delar kan utföras. 
 



 

 

Säkerhet 
- Vid alla händelser som sker i samband med trafikens utförande, vilket även omfattar alla de 
skador som kan uppkomma gentemot kommunen, egen personal, resenärer, andra 
trafikanter samt tredje man ska anbudsgivaren så snart det är praktiskt möjligt lämna 
muntlig och skriftlig rapport till Köparen. 
- Föraren ska uppmana resenärerna att sitta under färden. 
- Föraren ansvarar för att samtliga passagerare använder bilbälte. 
- Anbudsgivaren ansvarar för att samtliga passagerare transporteras tryggt och avlämnas 
på rätt hållplats. Simläraren ansvarar för att barnen kommer från simhallen till bussens 
upphämtningsplats efter avslutad lektion. Under transporttiden är det bussbolaget 
/chauffören som har ansvaret över samtliga barn. Efter avlämning är det simskolan som har 
ansvaret fram tills dessa att barnen hoppar på bussen igen för hemfärd. 
- Bagage ska förvaras på ett sådant sätt att det inte kan förorsaka skada eller hinder. 
- Bra vägval, den bästa vägen/rutten ska alltid användas med hänsyn tagen till sträcka och 
säkerhet. 
 
Trafiktillstånd 
Leverantören ska hålla sig informerad om de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. 
Leverantören ska vidare inneha giltigt trafiktillstånd och uppfylla kraven som motsvarar de krav som 
ställs av Transportstyrelsen. Leverantören ska på begäran från Kommunen uppvisa giltigt trafiktillstånd. 
 
Trafiksäkerhetsplan 
Leverantören eller dess underleverantör ska senast 60 dagar innan simskoleskjuts startar ha 
implementerade rutiner för trafiksäkerhet som minst innehåller nedanstående rutiner: 
- En policy som omfattar trafiksäkerhet och är antagen av ledningen 
- Rutiner för att säkerställa att alla lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs 
- En implementerad policy rörande droger, alkohol och medicin samt rutiner för att hantera alkoholdrog- 
och medicineringsproblematik, 
- En nödläges- och krishanteringsplan 
- Rutiner för att säkerställa att alla förare som omfattas av uppdraget har rätt behörighet för de fordon 
och den trafik som utförs 
- Rutiner för att tillse att alla förare som omfattas av avtalet är införstådda med vad avtalet innebär 
Rutiner för övriga faktorer för trafiksäkerhet såsom: 
- Användning av mobiltelefon 
- Arbetstider, kör- och vilotider 
- Ordningsregler ombord 
Innan simskoleskjuts startar ska Anbudsgivaren på anmodan från Köparen inom fem dagar lämna en 
skriftlig redogörelse för sin trafiksäkerhetsplan. 
 

Ansvar för skada  
Leverantören ansvarar för samtliga person- och sakskador som Leverantören, eller annan för 
vilken Leverantören ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om Beställaren gentemot 
tredje man görs ansvarig för inträffad skada, ska Leverantören hålla Beställaren skadeslös. 
Leverantören ska även ersätta Beställaren för samtliga de kostnader eller förluster som 
Beställaren åsamkas som en följd av att Leverantören bryter mot förpliktelse enligt detta Avtal. 

Om Leverantören enligt lag eller rättspraxis har ett längre gående ansvar för en uppkommen skada, 
ansvarar Leverantören oavsett föregående stycke för den uppkomna skadan. 

Leverantörens ansvar för skada till följd av trafik begränsas på det sätt och till det belopp som 
stadgas för trafikförsäkring i trafikskadelagen (1975:1410). 

Leverantörens ansvar för annan person- eller sakskada än till följd av trafik begränsas till 10 Mkr per 
skadetillfälle och 20 Mkr per år. Ovan angivna begränsningar gäller inte om Leverantören har orsakat 
skadan genom grov vårdslöshet eller uppsåt.



Bussturer till upphandling av Pingvinen

Busstur 1 Borttagna från 2020s bussturer 
Valinge kyrka Bhpl Peder skrivare skola 
Skällinge skolan Bockstens skolan
Rolfstorp skolan

Busstur 2
Bhpl Thorstorpsgård 
Göthriks skola
Bhpl Gödestad

Busstur 3 
Stråvalla kyrka
Källstorp
Väröbacka skolan
Bua skolan

Busstur 4
Veddige station 
Vidhögeskolan
Fageråkra
Derome skola 
Gamla Eklöws
Torpa kyrka 

Busstur 5
Karl-gustavs skola (gamla)
Gunnarsjö 
Kungkarl skola
Sällstorps kyrka 

Busstur 6
Ankarskolan

Busstur 7
Lindbergs skola
Tofta bygdegård

Busstur 8
Trönninge pizzeria 
Trönninge skola
Göingagården 

Busstur 9 
Björkäng 
Sibbarps skola 
Ästad 
Öströö

Busstur 10 
Nackhälle 
Spannarps skola 

Busstur 11
Åskloster 
Kärra affär 
Bläshammar skola/ Norra näs 

Busstur 12
Bosgårds skolan


