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1.0 INLEDNING 
I denna upphandling upphandlar Linköpings kommun en Utförare som ska ha 
kunskap, kapacitet och viljan att driva och utveckla Linköpings kommuns nya 
simhall samt även den befintliga simhallen fram tills att den nya simhallen ska tas i 
drift. Även drift av utebadet (Tinnis) ingår i det samlade uppdraget. 

Linköpings kommun startade 2019 bygget av en ny simhall för Linköping, som när 
den står klar ska ersätta nuvarande simhall i centrala Linköping. Simhallen har ett 
planerat färdigställande till hösten 2022 och ligger i direkt anslutning till befintlig 
simhall. Se mer information på: https://www.linkoping.se/stadsplanering-och-
trafik/stadsutveckling/folkungavallen/simhall/  

1.1 BEFINTLIG SIMHALL 
Den befintliga simhallen med utomhusbadet ”Tinnis” är Linköpings 
huvudanläggning för simsport och badupplevelse. Linköpings Simhall är en 

komplett anläggning för simsport, motion, relax och familjebad med vågbassäng. 
Badet har två 25-metersbassänger, vågbassäng, två undervisningsbassänger, 
barnbassäng två vattenrutschbanor och relaxdel i form av bastuar och 
bubbelpooler. I simhallen finns i dag även gym, servering mm. Nuvarande simhall 
har i dag 250 000 – 300 000 badbesökare per år. 

1.2 NY SIMHALL 
Den nya simhallen kommer att vara en av Sveriges största simhallar och en 
komplett badanläggning för simsport (både tävling och träning), familjebad, 
avkoppling och motion, samt rehabilitering i bassäng. Simhallen kommer att ha 50-
metersbassäng med läktare, 25-metersbassäng, hoppbassäng, 
undervisningsbassäng, rehabiliteringsbassäng, vågbassäng, barnbassäng, 

varmpooler, relaxdel, servering och gym. Anläggningen har en bruttoarea på ca 21 
700 m2. Simhallen planeras för ett öppethållande 365 dagar om året och med en 
öppettid av ca 90 timmar i veckan, samt viss bokad föreningstid utanför öppettider. 
Simhallen beräknas att få minst 700 000 besökare per år varav majoriteten är 
badande besökare. 

1.3 UTEBADET ”TINNIS” 
Både den befintliga och den nya simhallen kommer att drivas integrerat med 
utebadet ”Tinnis”, som i dag har öppet sommartid vecka 23 - 33. Utebadet består 
av dels en 50-metersbassäng (ny år 2020) som utgör en tävlingsarena för simning 
och vattenpolo på SM-nivå, samt lekplats och grönytor. Den badsjö som tidigare 

varit i drift är för närvarande stängd på grund av byggnation av den nya simhallen 
samt att en ny dragning av Tinnerbäcken planeras genom områdets södra och östra 
sida. Förändringar av området kommer därför succesivt att ske under 
avtalsperioden. 

2.0 UPPHANDLANDE MYNDIGHET 
Upphandlande myndighet är Linköpings kommun genom kultur- och 
fritidsnämnden, 212000-0449 som fattar tilldelningsbeslut och tecknar avtal i eget 
namn. Linköpings kommun benämns nedan som ”Beställaren”. 

3.0 OM AVTALEN 
Upphandlingen avser två (2) avtal med en (1) antagen utförare för båda avtalen. 

Ett avtal omfattar driften av befintlig simhall inklusive utebadet (Tinnis) fram till 
dess att ny simhall tas i drift medan det andra avtalet omfattar driften av ny 
simhall inklusive utebadet (Tinnis) när ny simhall är färdigbyggd.  
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3.1 AVTALSTID - BEFINTLIG SIMHALL 
Avtalet gäller för drift av befintlig simhall för perioden 2021-08-16 t o m 2022-09-
05*.  

I uppdraget ingår dock att Utförarens implementeringsarbete inför start av drift ska 
påbörjas senast 2021-06-01.  

* Beställaren har rätt att förlänga avtalet med upp till ett (1) år, i det fall det 
uppstår förseningar i färdigställandet av ny simhall. 

I Uppdraget för drift av befintlig simhall ingår även överflytt till ny simhall samt 
nedstängning av befintlig simhall, efter avtalsperiod enligt ovan. 

3.2 AVTALSTID - NY SIMHALL 
Avtalet gäller för drift av nya simhallen enligt följande: 

- avtalsår 1; beräknad att starta från och med 2022-08-04 och pågår till och med 
2023-07-31, 

- avtalsår 2; perioden från och med 2023-08-01 till och med 2024-07-31, 

- avtalsår 3; perioden från och med 2024-08-01 till och med 2025-07-31 

Linköpings kommun har rätt att förlänga avtalet med ytterligare ett (1) + ett (1) 
år. Maximal avtalstid är dock som längst fram till och med 2027-07-31.  

Tidpunkt då simhallen ska öppna för allmänheten är beräknad till 2022-09-09. Vid 
eventuell försenad start av avtalsår 1, ska öppnande för allmänhet ske ca 20 dagar 
efter att avtalsår 1 startar, på dag som bestäms av beställaren. 

I uppdraget för driften av ny simhall ingår även att medverka vid 
driftgenomgångar, provbad, inflytt och uppstart av kassasystem. Denna del 
beräknas att starta cirka sju (7) månader före start av avtalsår 1.  

4.0 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE      
Upphandlingen genomförs med öppet förfarande enligt Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsförfarandet medger inte förhandling. Det 

är därför av avgörande betydelse att utföraren lämnar ett komplett anbud med 

bästa pris och fördelaktigaste villkor direkt i anbudet. 

5.0 UPPHANDLINGSDOKUMENTENS INNEHÅLL 
Upphandlingsdokumenten består av: 

 generella dokument som har bokstav ”A” framför dokumentnamnet (se 
avsnitt 5.1 nedan) och ESPD (Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument),  

 dokument avseende driften av befintlig simhall som har bokstav ”B” framför 
dokumentnamnet (se avsnitt 5.2 nedan), 

 dokument avseende driften av ny simhall som har bokstav ”C” framför 
dokumentnamnet (se avsnitt 5.3 nedan), och 

 dokument avseende driften av utebadet ”Tinnis” som har bokstav ”D” 
framför dokumentnamnet (se avsnitt 5.4 nedan). 

5.1 GENERELLA DOKUMENT 
De generella upphandlingsdokumenten består av följande dokument: 

 A1. Upphandlingsföreskrifter (detta dokument) 

 A2a. Skakrav (upphandlingens anbudsformulär) 

 A2b. Prisbilaga – del Befintlig simhall 

 A2b. Prisbilaga – del Ny simhall 

 A2c. Utvärderingsmodell 

 A16a. Referensuppdrag 

 A16b. Frågor referenstagning 

 A17. Sanningsförsäkran 
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 A18. Linköpings kommuns policy mot mutor för anställda och 

förtroendevalda 
 ESPD (Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument) 

 

5.2 DOKUMENT AVSEENDE DRIFTEN AV BEFINTLIG SIMHALL 
Upphandlingsdokumenten avseende driften av befintlig simhall består av följande 
dokument: 

 B1. Avtal – Drift av befintlig simhall inklusive utebadet ”Tinnis” 

 B5. Kravspecifikation 

 B6. Kravspecifikation – Överflytt och stängning befintlig simhall 

 B7. Avgifter och bokningsföreskrifter 

 B7a. Avgifter – Allmänhet 

 B7b. Avgifter – Föreningsbokning 

 B7c. Bokningsföreskrifter 

 B8. Faktauppgifter 

 B9. Inventarieförteckning 

 B10. Regler för övertagande av inventarier 

 B11. Ritningar 

 B11. bilaga Ritningar 

 B12. Hyresavtal 

 B12. bilaga Hyresavtal 

 B13. Belastande avtal 

 B13. bilaga Belastande avtal 

 B14. Måldokument – Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 

 B15. Blankettmallar 

 B15a. Blankettmallar 

5.3 DOKUMENT AVSEENDE DRIFTEN AV NY SIMHALL 
Upphandlingsdokumenten avseende driften av ny simhall består av följande 

dokument: 

 C1. Avtal – Drift av ny simhall inklusive utebadet ”Tinnis” 

 C5. Kravspecifikation 

 C6. Kravspecifikation – Uppstart ny simhall 

 C7. Avgifter och bokningsföreskrifter 

 C7a. Avgifter Allmänhet 

 C7b. Avgifter Föreningar 

 C7c. Bokningsföreskrifter 

 C8. Faktauppgifter 

 C8. Bilaga – Funktionsbeskrivning ny simhall 

 C9. Inventarieförteckning 

 C9. Bilaga Inventarieförteckning 

 C10. Regler för övertagande av inventarier 

 C11. Ritningar 

 C11. bilaga Ritningar – Systemhandling (mapp med ritningar) 

 C11. bilaga Ritningar – Bygghandling (mapp med ritningar) 

 C12. Förvaltningsavtal 

 C12a. Förvaltningsavtal 
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 C12. Bilaga 1 – Gränsdragningslista 

 C12. Bilaga 2 – Grön bilaga 

 C12. Bilaga 3 – Brandskyddsklausul 

 C12. Bilaga 5 – Rumsbeskrivning 

 C12. Bilaga 6 – Funktions- och lokalprogram 

 C12. Bilaga 7 – Ansvarskod för leverantörer  

 C13. Belastande avtal 

 C14. Måldokument – Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun 

 C15. Blankettmallar 

 C15a. bilaga – Blankettmallar 

 C15b. bilaga – Blankettmallar  

5.4 DOKUMENT AVSEENDE DRIFTEN AV UTEBADET ”TINNIS” 
Upphandlingsdokumenten avseende tillägg för driften av utebadet ”Tinnis” gällande 
både för avtalsperioden för drift av befintlig simhall och för avtalsperioden för drift 
av ny simhall består av följande dokument: 

 D5. Kravspecifikation 

 D8. Faktauppgifter 

 D9. Inventarieförteckning 

 D11. Ritningar 

 D11. bilaga Ritningar (mapp med ritningar) 

 D12. Hyresavtal 

 D12. bilaga Hyresavtal 

 D13. Belastande avtal 

 D13. bilaga Belastande avtal 

6.0 OM ANBUDET 

6.1 HELT ELLER DELAT ANBUD 
Helt anbud ska lämnas, vilket innebär att anbud får endast lämnas på hela 
åtagandet. En uppdelning av avtalet görs inte med anledning av att avtalet i sådant 
fall skulle leda till att avtalets genomförande blir orimligt svårt och det skulle 
riskera att underminera ett korrekt genomförande av avtalet.  

6.2 FORM OCH INNEHÅLL 
Anbud ska lämnas i elektronisk form via www.e-avrop.com. Anbud som lämnas i 
annan form eller på annat sätt kommer att förkastas. 

Anbudet ska vara skrivet på svenska språket. Intyg, certifikat och tryckt 
informationsmaterial accepteras på det engelska språket. Utföraren ska dock inom 
tio (10) arbetsdagar efter Linköpings kommuns begäran inkomma med en svensk 
översättning av intyg, certifikat och tryckt informationsmaterial.   

Upphandlingsdokumenten innehåller ett antal kvalificeringskrav och obligatoriska 
krav. Samtliga krav måste vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna ingå i den 

slutliga anbudsutvärderingen (se vidare avsnitt 10.0 nedan).  

Ersättning utgår inte för nedlagt arbete i samband med anbudsgivning. 

6.3 INGIVANDE AV ESPD ALTERNATIVT BIFOGA SAMTLIGA HANDLINGAR DIREKT I 

ANBUDET 
Utföraren har enligt LOU en valmöjlighet att antingen välja att fylla i och bifoga 
europeiskt enhetligt upphandlingsdokument (ESPD) i sitt anbud (se avsnitt 6.3.1 
nedan) eller att bifoga samtliga i upphandlingen begärda och komplett ifyllda 
handlingar direkt i sitt anbud (se avsnitt 6.3.2 nedan). 
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Observera att endast ett av ovannämnda alternativ kan väljas. Utföraren kan 

således inte skicka in både ESPD och samtliga i upphandlingen efterfrågade 
handlingar.  

6.3.1 Ingivande av ESPD  

I det fall utföraren väljer att inge ESPD i sitt anbud ska utföraren fylla i e-Avrops 
inbyggda ESPD-formulär i funktionen/webbsidan ”LÄMNA ANBUD”, och på heder 
och samvete intyga att samtliga urvalskriterier uppfylls, det vill säga att utföraren 
uppfyller alla kvalificeringskrav och inte kommer i konflikt med 
uteslutningsgrunderna i LOU. 

Om utföraren åberopar andra företags kapacitet enligt 14 kap. 6 § LOU, för att 
uppfylla ett eller flera av uppställda kvalificeringskrav, ska utförarens försäkran 
(ESPD) åtföljas av en särskild försäkran (ESPD) för vart och ett av de företag vars 
kapacitet åberopas. Observera att om andra företags kapacitet åberopas ska även 
de företagens ESPD bifogas till anbudet i samband med anbudsinlämning.  

När anbudstiden löpt ut, men innan tilldelningsbeslut är fattat kommer de utförare 
som bedöms kunna vinna upphandlingen via ett e-postmeddelande från det 
elektroniska upphandlingsstödet e-Avrop anmodas att inom tio (10) arbetsdagar 
skicka in samtliga kvalificeringshandlingar som visar att uppställda 
kvalificeringskrav uppfylls. Med kvalificeringshandlingar avses samtliga handlingar 

som kravställs i bilaga Skakrav.  

Observera dock att utvärderingshandlingar enligt bilaga Utvärderingsmodell ska 
bifogas i anbudet direkt.  

Meddelandet med anmodan om att inkomma med kvalificeringshandlingar skickas 
till den kontaktperson som utföraren har registrerat i upphandlingen. De 
efterfrågade handlingarna ska efter anmodan och inom den utsatta tiden komma 
den upphandlande myndigheten tillhanda via inlämningsfunktionen i e-Avrop. 

6.3.2 Bifoga samtliga handlingar direkt i anbudet 
I det fall utföraren väljer att bifoga samtliga handlingar direkt i sitt anbud görs det i 
e-Avrops funktion/webbsida "LÄMNA ANBUD". Med samtliga handlingar avses 
kvalificerings- och utvärderingshandlingar för både utföraren och eventuella företag 

vars kapacitet utföraren åberopat. 

6.4 RESERVATIONER 
Anbudet ska utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Reservationer, alternativa 

anbud eller så kallade sidoanbud accepteras inte. 

6.5 ANBUDSPRIS 
Anbudspris ska offereras i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt. 

6.6 ANBUDETS GILTIGHETSTID 
Anbudet ska vara giltigt till och med 2021-05-01. 

7.0 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN 
Eventuella frågor och begäran om förtydliganden med anledning av upphandlingen 
ska ställas på svenska språket senast tio (10) dagar före anbudstidens utgång. 
Detta sker elektroniskt via www.e-avrop.com. 

Svar och kompletteringar kommer att publiceras i upphandlingen, via www.e-
avrop.com senast sex (6) dagar före sista anbudsdag.  

Registrerade prenumeranter aviseras via e-post från e-Avrop när kompletteringar i 
upphandlingen publicerats. 

Se länken nedan för mer information om Frågor och Svar: 

www.e-avrop.com/information/LevQA.htm 

De utförare som hämtat upphandlingsdokumenten på annat sätt än via  
www.e-avrop.com måste själva kontrollera om några svar på inkomna frågor, 
förtydliganden eller kompletteringar har publicerats. Endast svar, förtydliganden 
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och kompletterande information som lämnats via www.e-avrop.com är bindande för 

den upphandlande myndigheten. 

8.0 ANBUDSTIDENS UTGÅNG 
Anbud i elektronisk form ska vara Linköpings kommun tillhanda senast 2020-10-15 
– se vidare avsnitt 9.0 nedan.  

9.0 LÄMNA IN ANBUD 
Elektroniskt anbud ska lämnas av behörig person med dennes kontaktuppgifter via 
www.e-avrop.com. 

Utförare som saknar konto på e-Avrop måste registrera sig. Information om hur 
elektroniskt anbud lämnas finns på: 

www.e-avrop.com/information/LevEanbud.htm 

10.0 ANBUDSUTVÄRDERING 
Den utförare som har offererat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt 
grunden ”bästa förhållandet mellan pris och kvalité” (lägst jämförtal) och uppfyller 
samtliga uppställda krav kommer att antas. Se vidare bilaga Utvärderingsmodell. 

För det fall fler än ett anbud får samma jämförtal kommer det anbud att antas som 
har erhållit lägst totalt sammanräknat pris enligt bilaga A2b. Prisbilaga. För det fall 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet fortfarande inte kan särskiljas kommer 
en lottning att ske. 

11.0 FASTIGHETSRÄTTSLIGA UPPGIFTER 
För anläggningen gäller avgränsning av tomt/markområde enligt vad som redovisas 
på ritningar redovisade i bilagor B11 Ritningar, C11 Ritningar och D11 Ritningar.   

Fastighetsägaren förfogar själv över upplåtelserätten av underjordsmark för 
nyanläggning och vidmakthållande av ledningar etc. 

Se vidare avsnitt 11.1 – 11.3 nedan. 

11.1 BEFINTLIG SIMHALL 
Fastighetsbeteckning:  Innerstaden 1:11  

Gatuadress:  Hamngatan 30  

Fastighetsägare:  Lejonfastigheter AB (helägt kommunalt bolag)  

11.2 NY SIMHALL 
Fastighetsbeteckning:  Innerstaden 1:11 och 1:12 

Gatuadress:  Folkungaplan 1 (kommande adress huvudentré) 

Fastighetsägare:  Linköpings kommun 

11.3 UTEBADET ”TINNIS” 
Fastighetsbeteckning:  I huvudsak inom Innerstaden 1:11  

Gatuadress:  Torkelbergsgatan  

Fastighetsägare:  Lejonfastigheter AB (helägt kommunalt bolag)  

 Linköpings kommun, för del av grönytor som ej ingår i  
Innerstaden 1:11.   
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12.0 UNDERSÖKNINGSPLIKT FÖR BEFINTLIG SIMHALL OCH UTEBADET 
Utföraren ska före avgivande av anbud ha besökt befintlig simhall och utebadet 
”Tinnis” samt skaffat sig god kännedom om uppdragets omfattning, 
lokalens/anläggningens skick och de förutsättningar som råder. Upphandlande 
myndighet uppmanar således utföraren att noga studera anläggningen samt 

inventarier på plats före avgivande av anbud.  

För visning av lokal/anläggning ska tid överenskommas med: 

Handläggare: Hans Mayer 

Telefon: 070-673 60 32 

E-post: hans.mayer@linkoping.se   

13.0 INVENTARIER 
De inventarier som ingår i befintlig simhall, ny simhall och utebadet (Tinnis), 

förutom de som ingår i fastigheten enligt hyresavtalet, redovisas i bilagor B9. 

Inventarieförteckning och C9. Inventarieförteckning.  

De flesta övriga inventarier som i dag finns på anläggningen och som ej framgår av 
Inventarieförteckning ägs av innevarande utförare. Genom att upphandlande 

myndighet har förköpsrätt till dessa inventarier ges ny utförare möjlighet att 
förvärva dessa om denne så önskar. Önskemål om detta ska då anges i anbudet. 
Se förutsättningar för detta enligt bilaga B10. (Regler för övertagande av 
inventarier). 

14.0 PERSONALFRÅGOR 
Utföraren uppmärksammas på de krav lagstiftningen ställer för övertagande av 
personal i samband med övergång av verksamhet. 

15.0 FAKTAUPPGIFTER 
Uppgifter avseende drift av befintlig simhall och utebadet (Tinnis) med nuvarande 
bemanning, bokningsstatistik m.m. redovisas i bilaga B8 respektive D8. 

(Faktauppgifter). Uppgifterna är ungefärliga och baseras på nuvarande utförares 

uppgifter med de förutsättningar som gällt under dennes tid som utförare. 

Uppgifter om ny simhall framgår av bilaga C8 (Faktauppgifter). 

16.0 TILLDELNINGSBESLUT 
Meddelande om tilldelningsbeslut delges elektroniskt till alla utförare som inkommit 
med anbud. Av meddelandet kommer att framgå den period under vilken avtal 
enligt bestämmelserna i LOU inte får ingås (avtalsspärren). 

Tilldelningsbeslut och meddelande om tilldelningsbeslut innebär inte en sådan 
accept som medför att avtal träffats med antagen utförare. Bindande avtal 
uppkommer när avtalet har undertecknats av parterna. 
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Introduktion 
Endast de utförare som bedöms kunna vinna upphandlingen kommer att kontrolleras i fråga om samtliga i
upphandlingen uppställda så kallade formella krav, kvalificeringskrav och uteslutningsgrunder.
 
Av avsnitt 6.3 i bilaga A1. Upphandlingsföreskrifter framgår att utföraren kan välja att tillämpa reglerna om
ESPD eller att inge samtliga handlingar direkt med avgivande av anbud. I båda fallen görs det i e-Avrops
funktion/webbsida "LÄMNA ANBUD". 

1.0 Information om kravuppfyllnad
 

1.1 Krav
Texten högst upp på denna sida "uppfyller 12 av 12 krav", samt att rutan "Ja" efter varje krav är ikryssad
innebär endast att anbudsgivaren (nedan benämnd utföraren) har besvarat frågorna, och själv intygar att
dennes anbud uppfyller respektive krav i upphandlingsdokumenten. 
 

Efter anbudstidens utgång gör den upphandlande myndigheten den slutliga bedömningen av huruvida
utförarens anbud uppfyller respektive krav som ställts upp i upphandlingsdokumenten.
 

2.0 Företagspresentation
 

2.1 Krav
Utföraren ska efter anmodan inkomma med en skriftlig upprättad handling innehållande en kort beskrivning
av företagets organisation inklusive eventuell koncernstruktur och företagets verksamhet.
 

Om platsansvarig är utsedd bör detta anges i företagspresentationen.
 

3.0 Sanningsförsäkran - Utsaga på heder och samvete
 

3.1 Krav
Utföraren ska efter anmodan inkomma med en sanningsförsäkran - "Utsaga som utföraren lämnar på heder
och samvete inför ett behörigt organ eller av en liknande försäkran" enligt 15 kap. 9 § LOU om att det inte
föreligger uteslutningsgrund enligt 13 kap. 1 § LOU. Utsagan ska omfatta utförarens styrelse, VD och övriga
legala företrädare. Se bilaga A17. Sanningsförsäkran.
 

4.0 Kvalificeringskrav - Registreringsskyldigheter
 

4.1 Krav
Den upphandlande myndigheten kommer via Skatteverket och andra berörda myndigheter kontrollera att
utföraren uppfyller i Sverige eller i hemvistlandet lagenligt ställda krav avseende sina

Skakrav

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))

Linköpings kommun Diarie
Ks26 2020-32 (KOF 2020-75)

Skakrav Namn
Drift av Linköpings simhall

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skakravsformulär.
Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner
till vänster i annonsen eller inbjudan på www.e-avrop.com.
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registreringsskyldigheter såsom att utföraren är registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister
eller motsvarande register som förs i den stat där utförarens verksamhet är etablerad och att utföraren är
registrerad för F/FA-skattsedel och moms etc. 
 

Om det vid kontrollen framkommer brister i fullgörandet av någon registreringsskyldighet kan det innebära att
utförarens anbud förkastas.
 

5.0 Kvalificeringskrav - Ekonomisk stabilitet
 

5.1 Krav
Utföraren ska ha en stabil ekonomisk bas, vilket kommer kontrolleras via företaget Bisnode. Utföraren ska då
som minimum uppnå en rating på sex (6) för att vara kvalificerad. 
 

Om det vid kontrollen visar sig att utförarens rating är lägre än sex (6), bereds utföraren inkomma med en för
den upphandlande myndigheten godtagbar förklaring till ratingen samt inge underlag som visar att utföraren
har en ekonomisk stabilitet som motsvarar efterfrågad rating sex (6) enligt Bisnode (eller motsvarande rating
hos annat kreditvärderingsföretag). 
 

Nyetablerade företag eller de utförare som bedriver näringsverksamhet i en företagsform (ekonomiska
föreningar, ideella föreningar, stiftelser etc.) som inte kan kontrolleras via Bisnode vad gäller kravet på
ekonomisk stabilitet kommer vid behov att anmodas att skyndsamt inkomma med skriftliga handlingar som
visar att utföraren har en stabil ekonomisk bas.
 

6.0 Kvalificeringskrav - Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 

6.1 Krav
Upphandlande myndighet kommer att göra en bedömning av huruvida utföraren har tillräcklig teknisk och
yrkesmässig kapacitet för att fullgöra avtalen som omfattas av denna upphandling. Utföraren ska därför
bevisa sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet genom att efter anmodan inkomma med ett kortfattat
beskrivet referensuppdrag i bifogad bilaga A16a. (Referensuppdrag). Referensuppdraget ska pågå eller ha
slutförts någon gång under de tre (3) senaste åren.
 

Referensuppdraget ska avse drift av simhall för allmänhet och föreningar med minst 100 000 besökare per
år alternativt drift av ett större äventyrsbad/familjebad med minst 400 000 besökare per år. 
 

Referenten kommer att ombes svara på ett antal referensfrågor i syfte att verifiera utförarens förmåga att:
 

- tillsätta och organisera en tillräckligt stor och fungerande organisation för liknande uppdrag,
- genomföra liknande uppdrag, och
- hantera kundbemötande (föreningar och allmänhet) och daglig service.
 

Har utföraren pågående arbeten/uppdrag av samma typ som efterfrågat referensuppdrag, eller om utföraren
har genomfört arbeten/uppdrag av samma typ som efterfrågat referensuppdrag, åt den upphandlande
myndigheten under de senaste tre (3) åren kommer de arbetena/uppdragen läggas till grund för
ovanstående kontroll av uppställt krav, även om utföraren har åberopat annat arbete/uppdrag.

Skakrav

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))
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För utförare som har ett nyetablerat företag för fullgörandet av upphandlingsföremålet gäller samma krav
som enligt ovan, men kvalificeringskravet ska då vara hänförligt till en eller flera personer i det nyetablerade
företaget.
 

Utföraren ska ha vidtalat den referent som åberopas och ansvarar för att angiven referensperson finns
tillgänglig under oktober-november 2020 på de kontaktuppgifter som anges.
 

Linköpings kommun ansvarar för att sända frågorna via e-post till referenspersonen samtidigt som
Linköpings kommun informerar om när svaren ska vara åter. Vid uteblivet svar inom utsatt tid förkastas
utförarens anbud.
 

För frågorna se bilaga A16b. (Frågor referenstagning). För att kraven ska vara uppfyllda får inget svar på
referenstagning vara lägre än betyg 1 samtidigt som minst ett (1) krav ska uppnå minst betyg 2.
 

7.0 Underentreprenör
 

7.1 Krav
I det fall underentreprenör kommer att användas i någon del vid genomförandet av uppdraget ska utföraren
efter anmodan inkomma med en skriftlig handling om underentreprenör enligt nedan. 
 

Handlingen ska innehålla namn, organisationsnummer, adress, kontaktperson under upphandlingstiden,
telefonnummer och e-postadress till underentreprenören. Därutöver ska i handlingen beskrivas vilken del av
uppdraget som underentreprenören ska utföra. 
 

I det fall underentreprenör kommer att användas ska utföraren styrka att denne har faktisk möjlighet att
utnyttja underentreprenör under den period som omfattas av avtalet inklusive förlängningsoptioner. Detta kan
göras bland annat genom att utföraren efter anmodan inkommer med ett undertecknat samarbetsavtal eller
liknande med underentreprenören, i vilket underentreprenören åtar sig att genomföra aktuell del av
uppdraget för utförarens räkning.
 

8.0 Undersökningsplikt
 

8.1 Krav
Genom att kryssa i "Ja-rutan" intygar utföraren att denne har fullgjort sin undersökningsplikt enligt avsnitt
12.0 i bilaga A1. Upphandlingsföreskrifter.
 

9.0 Intresse att förvärva inventarier som ägs av nuvarande utförare
 

9.1 Krav
Utföraren ska efter anmodan inkomma med en skriftlig handling i vilket det framgår om intresse finns att
förvärva de inventarier som ägs av nuvarande utförare.
 

10.0 Krav på utförarens företagsuppgifter

Skakrav

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))
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10.1 Krav
Utföraren ska efter anmodan inkomma med en skriftlig handling i vilket det ska framgå samtliga följande
uppgifter:
 

- Fullständigt namn på anbudsgivande företaget (Utföraren),
- Utförarens organisationsnummer,
- Utförarens fullständiga postadress,
- vilken juridisk organisationsform Utföraren har (AB, HB, KB, förening etc.), 
- Namn på företagets (Utförarens) firmatecknare och dennes telefonnummer och e-postadress,
- Namn på Utförarens kontaktperson under anbudstidens giltighetstid och dennes telefonnummer och e-
postadress.
 

11.0 Utförare som åberopar annat företags kapacitet
 

11.1 Krav
I LOU anges att en utförare som inte själv uppfyller de villkor som krävs för att delta i en offentlig
upphandling får åberopa kapacitet (ekonomisk samt teknisk och yrkesmässig) hos ett annat företag som
utföraren avser utnyttja, om avtalet tilldelas utföraren. Utföraren måste kunna styrka att denne har faktisk
möjlighet att utnyttja den kapacitet som denne åberopar under den period som omfattas av avtalet. Detta kan
göras bland annat genom att utföraren till anbudet bilägger ett undertecknat samarbetsavtal eller liknande
med det åberopade företaget, i vilket det åberopade företaget åtar sig att ställa kapacitet till utförarens
förfogande.
 

Om den åberopade kapaciteten gäller utbildnings- och yrkeskvalifikationer får utföraren dock endast åberopa
ett annat företags kapacitet om det företaget också kommer att utföra tjänsten för vilken kapaciteten krävs.
Det är utföraren som ska visa att den kommer att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när
kontraktet ska fullgöras.
 

Utförare som avser att åberopa annat företags kapacitet enligt vad som anges ovan ska efter anmodan
inkomma med ett undertecknat samarbetsavtal eller liknande med det åberopade företaget, i vilket det
åberopade företaget åtar sig att ställa kapacitet till utföraren förfogande.
 

12.0 Utförarens begäran om sekretess
 

Den upphandlande myndigheten lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att alla inkomna
anbudsuppgifter efter tilldelningsbeslut som huvudregel blir offentlig handling. Vissa uppgifter kan dock lyda
under sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om det av särskild anledning kan antas
att utföraren lider skada om uppgiften röjs. 
 

Om det finns uppgifter som anses lyda under sekretess och för att underlätta eventuell sekretessprövning av
anbudsuppgifterna ombeds utföraren att skriftligen ange vilka delar samt på vilken grund som uppgifterna
anses omfattas av sekretess. 
 

Sekretess kan dock inte garanteras utan en sekretessprövning kommer ske i de fall uppgifter ur anbudet
begärs ut.

Skakrav
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12.1 Krav
1. Utförare som anser att en eller flera uppgifter i anbudet bör omfattas av sekretess, enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), anger uppgifterna nedan och skälen till det i svarsrutan.  
 

2. Utförare som inte anser att uppgifter i anbudet omfattas av sekretess, enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), anger svaret "Nej" i svarsrutan.
 

Observera att endast ett (1) av två (2) ovan alternativ ska väljas.
 

Skakrav

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))

38898: 2020-08-11 14:33          5/5

13



 

Att lämna anbud
 

När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort.
Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger antal.
Pris anges endast med siffror utan mellanslag eller valuta.
 

Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Ert anbud resulterar i ett
jämförelsetal. Hur mycket jämförelsetalet påverkas vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering
i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal är bäst.
 

1.0 Totalt anbudspris och utvärdering
 

ANBUDSPRISER
Utföraren offererar sina priser i bilaga A2b. Prisbilaga. Utföraren ska dock även i detta dokument i prisfrågan
1.1 nedan ange totalsumman på sitt anbudspris från cell XX under fliken XXXXX i bilaga A2b. Prisbilaga. 
 

UTVÄRDERING
De utförare som uppfyllt samtliga uppställda kvalificeringskrav i upphandlingen kommer att gå vidare till
utvärderingen. Utvärderingen består av ett antal olika utvärderingskriterier (kriterier) kopplade till två olika
uppgifter. En uppgift innebär att utföraren ska till anbudet bifoga skriftliga beskrivningar avseende det som
efterfrågas i respektive kriterium A-G nedan. Den andra uppgiften innebär att utföraren ska genomföra en
muntlig presentation av beskrivningarna avseende kriterierna A-G nedan. Beställaren kommer att göra en
samlad bedömning av de skriftliga beskrivningarna och den muntliga presentationen. Den samlade
bedömningen görs enligt nedan förklarad poängskala för respektive kriterium.  
 

UTVÄRDERINGSKRITERIER
Utföraren ska till anbudet bifoga en skriftlig beskrivning av (se avsnitt 1.0.1 nedan):
 

- Kriterium A: Bemanna och leda verksamheten
- Kriterium B: Utbud och profilering för befintlig simhall
- Kriterium C: Utbud och profilering för ny simhall
- Kriterium D: Ökad fysisk aktivitet
- Kriterium E: Kundbemötande och samverkan
- Kriterium F: Renommé
- Kriterium G: Egeninvesteringar
 

Vad utförarens skriftliga beskrivning ska innehålla gällande respektive kriterium A-G ovan och hur
bedömning samt poängsättning sker av respektive kriterium framgår av avsnitten 1.0.3 - 1.0.9 nedan. 

Utvärderingsmodell

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))

Linköpings kommun Diarie
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Utvärdering
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Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.
Utvärderingsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du
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POÄNGSKALORNAS INNEBÖRD I UTVÄRDERINGEN
För respektive kriterium A-G ovan kan utföraren erhålla noll (0), ett (1), två (2), tre (3) eller fyra (4) poäng. 
 

Noll (0) poäng generar inte något fiktivt avdrag i SEK och är den lägsta poäng som utföraren kan få på
respektive kriterium i utvärderingen. 
 

Fyra (4) poäng genererar det högsta fiktiva avdraget i SEK som utföraren kan få för respektive kriterium i
utvärderingen. Totalt kan utföraren som högst erhålla 28 poäng i utvärderingen.
 

MUNTLIG PRESENTATION
De utförare som har kvalificerat sig i upphandlingen kommer att bjudas in av Beställaren till en muntlig
presentation i form av ett fysiskt möte på plats hos Beställaren (i Linköpings kommun). Den muntliga
presentationen beräknas ske 10-15 dagar efter anbudstidens utgång. 
 

Den muntliga presentationen ska hållas på svenska språket och innehålla en presentation av kriterierna A-G.
Observera att utföraren inte erhåller någon ersättning från Beställaren för resor och genomförande av den
muntliga presentationen. 
 

Utföraren får högst 1 timme och 30 minuter till sitt förfogande för genomförande av presentation. Tiden är
fördelad enligt följande:
- 10 minuter till kort presentation av mötesdeltagare
- 70 minuter till presentation av kriterierna A-G
- 10 minuter till avslut/sammanfattning
 

Beställaren tillhandahåller lokal för genomförande av den muntliga presentationen. Övrig för presentationen
nödvändig utrustning (exempelvis dator) och material ska leverantören själv ta med sig till mötet. I det fall att
leverantören väljer att använda en PowerPoint-presentation eller annan liknande digital presentation ska den
tas med på ett USB-minne.
 

1.0.1 Krav på bilaga
 
 
Vid inlämning ska [ Beskrivningar ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Utföraren ska till anbudet i ett sammanhållet dokument bifoga en beskrivning för respektive kriterium A-G
nedan. Vad  beskrivningarna ska innehålla framgår av avsnitten 1.0.3 - 1.0.9 nedan. Det sammanhållna
dokumentet ska vara strukturerat och tydligt. Dessutom ska beskrivning av respektive kriterium föregås av
en tydlig rubrik med namn på kriteriet som beskrivs (exempelvis med rubriken: "Kriterium A: Bemanna och
leda verksamheten").

1.0.2 Krav på bilaga
 
 
Vid inlämning ska [ A2b Prisbilaga ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.

Utföraren ska till anbudet bifoga komplett ifylld bilaga A2b. (Prisbilaga).

1.0.3 Bedömning
KRITERIUM A (BEMANNA OCH LEDA VERKSAMHETEN) - BESKRIVNINGENS INNEHÅLL

Utvärderingsmodell
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Utförarens skriftliga beskrivning av kriterium A (Bemanna och leda verksamheten) ska innehålla en
beskrivning av 
hur denne kommer att organisera sig och arbeta för att säkerställa krav och kvalitéer avseende bemanning
och ledning av verksamheten. 
 

Vid utvärderingen bedöms det som visar på ett mervärde för beställaren utöver de krav som ställts i
upphandlingsdokumenten, utifrån hur utföraren avser bemanna och leda verksamheten på plats vid
anläggningen, det vill säga bemanning och kompetens på plats och vilken supportorganisation utöver detta
som utföraren avser att stötta upp med för att fullgöra uppdraget till minst 100 procent.   
 

Om beskrivning skiljer mellan vad som kommer att ske i befintlig simhall och i ny simhall ska detta särskiljas
tydligt i beskrivningen. Om något specifikt avser utebadet ska detta anges i beskrivningen.
 

POÄNGSÄTTNING AV KRITERIUM A
Nedan framgår den poängskala som gäller för bedömningen av kriterium A:
 

0 poäng = Beskrivs ej eller är otillräckligt beskrivet.
 

1 poäng = Beskrivs och ger inget tydligt mervärde för beställaren.
 

2 poäng = Beskrivs och ger ett visst mervärde för beställaren. 
 

3 poäng = Beskrivs och ger ett mervärde för beställaren. 
 

4 poäng = Beskrivs och ger stort mervärde för beställaren.
Definition
Full poäng reducerar jämförelsetalet med 200 000,00. Noll poäng ger ingen reduktion.
 

1.0.4 Bedömning
KRITERIUM B (UTBUD OCH PROFILERING FÖR BEFINTLIG SIMHALL) - BESKRIVNINGENS INNEHÅLL
Utförarens skriftliga beskrivning av kriterium B (Utbud och profilering för befintlig simhall) ska innehålla en
beskrivning av:
- verksamhetsutbud avseende vattenaktiviteter, avkoppling, servering och friskvård,
- profilering som utföraren avser att ha på anläggningen, samt
- det varusortiment som ska säljas.  
 

Vid utvärderingen bedöms det som visar på ett mervärde för beställaren utöver de krav som ställts i
upphandlingsdokumenten (se avsnitt under K2.2. i bilaga B5. och D5.). 
 

Utvärderingsmodell

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))

Poäng Beskrivning Reduktion
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1 1 -50 000,00
2 2 -100 000,00
3 3 -150 000,00
4 4 -200 000,00
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Beskrivningen ska avse befintlig simhall och utebadet (Tinnis).
 

POÄNGSÄTTNING AV KRITERIUM B
Nedan framgår den poängskala som gäller för bedömningen av kriterium B:
 

0 poäng = Beskrivs ej eller är otillräckligt beskrivet.
 

1 poäng = Beskrivs och ger inget tydligt mervärde för beställaren.
 

2 poäng = Beskrivs och ger ett visst mervärde för beställaren. 
 

3 poäng = Beskrivs och ger ett mervärde för beställaren. 
 

4 poäng = Beskrivs och ger stort mervärde för beställaren.
Definition
Full poäng reducerar jämförelsetalet med 50 000,00. Noll poäng ger ingen reduktion.
 

1.0.5 Bedömning
KRITERIUM C (UTBUD OCH PROFILERING FÖR NY SIMHALL) - BESKRIVNINGENS INNEHÅLL
Utförarens skriftliga beskrivning av kriterium C (Utbud och profilering för ny simhall) ska innehålla en
beskrivning av:
- verksamhetsutbud avseende vattenaktiviteter, avkoppling, servering och friskvård,
- profilering som utföraren avser att ha på anläggningen, samt
- det varusortiment som ska säljas.  
 

Vid utvärderingen bedöms det som visar på ett mervärde för beställaren utöver de krav som ställts i
upphandlingsdokumenten (se avsnitt under K2.2. i bilaga C5. och D5.). 
 

Beskrivningen ska avse ny simhall och utebadet (Tinnis).
 

POÄNGSÄTTNING AV KRITERIUM C
Nedan framgår den poängskala som gäller för bedömningen av kriterium C:
 

0 poäng = Beskrivs ej eller är otillräckligt beskrivet.
 

1 poäng = Beskrivs och ger inget tydligt mervärde för beställaren.
 

2 poäng = Beskrivs och ger ett visst mervärde för beställaren. 
 

3 poäng = Beskrivs och ger ett mervärde för beställaren. 

Utvärderingsmodell

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))
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3 3 -37 500,00
4 4 -50 000,00
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4 poäng = Beskrivs och ger stort mervärde för beställaren.
Definition
Full poäng reducerar jämförelsetalet med 300 000,00. Noll poäng ger ingen reduktion.
 

1.0.6 Bedömning
KRITERIUM D (ÖKAD FYSISK AKTIVITET) - BESKRIVNINGENS INNEHÅLL
Utförarens skriftliga beskrivning av kriterium D (Ökad fysisk aktivitet) ska innehålla en beskrivning av 
det verksamhetsutbud och bemötande som specifikt syftar till att öka fysiskt aktivitet hos grupper som
normalt är inaktiva.  
 

Vid utvärderingen bedöms det som visar på ett mervärde för beställaren utifrån om utföraren tillför något som
främjar ökad fysisk aktivitet hos grupper som normalt är för inaktiva och/eller tillför något speciellt för att
främja besök för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
 

Beskrivningen ska avse endast ny simhall. 
 

POÄNGSÄTTNING AV KRITERIUM D
Nedan framgår den poängskala som gäller för bedömningen av kriterium D:
 

0 poäng = Beskrivs ej eller är otillräckligt beskrivet.
 

1 poäng = Beskrivs och ger inget tydligt mervärde för beställaren.
 

2 poäng = Beskrivs och ger ett visst mervärde för beställaren. 
 

3 poäng = Beskrivs och ger ett mervärde för beställaren. 
 

4 poäng = Beskrivs och ger stort mervärde för beställaren.
Definition
Full poäng reducerar jämförelsetalet med 250 000,00. Noll poäng ger ingen reduktion.
 

Utvärderingsmodell

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))

Poäng Beskrivning Reduktion
0 0 0,00
1 1 -75 000,00
2 2 -150 000,00
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3 3 -187 500,00
4 4 -250 000,00
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1.0.7 Bedömning
KRITERIUM E (KUNDBEMÖTANDE OCH SAMVERKAN) - BESKRIVNINGENS INNEHÅLL
Utförarens skriftliga beskrivning av kriterium E (Kundbemötande och samverkan) ska innehålla en
beskrivning av 
det kundbemötande och samverkan med föreningar som utföraren avser att ha på anläggningen. 
 

Vid utvärderingen bedöms det som visar på ett mervärde för beställaren utöver de krav som ställts i
upphandlingsdokumenten (se avsnitt K2.21. i bilaga B5., C5. och D5.), utifrån om utföraren påvisar ett sätt
att bemöta kunder och samverka med föreningar verksamma i simhallen som bedöms extra bra och
utvecklande.
 

Beskrivningen ska tydligt skilja mellan vad som kommer att ske i befintlig simhall, i ny simhall respektive
utebadet (Tinnis). 
 

POÄNGSÄTTNING AV KRITERIUM E
Nedan framgår den poängskala som gäller för bedömningen av kriterium E:
 

0 poäng = Beskrivs ej eller är otillräckligt beskrivet.
 

1 poäng = Beskrivs och ger inget tydligt mervärde för beställaren.
 

2 poäng = Beskrivs och ger ett visst mervärde för beställaren. 
 

3 poäng = Beskrivs och ger ett mervärde för beställaren. 
 

4 poäng = Beskrivs och ger stort mervärde för beställaren.
Definition
Full poäng reducerar jämförelsetalet med 250 000,00. Noll poäng ger ingen reduktion.
 

1.0.8 Bedömning
KRITERIUM F (RENOMMÉ) - BESKRIVNINGENS INNEHÅLL
Utförarens skriftliga beskrivning av kriterium F (Renommé) ska innehålla en beskrivning av 
den ambition som utföraren har avseende drift och utbud i den nya simhallen, för att uppnå beställarens mål
enligt avsnitt K3. i bilaga C5, och hur den ska marknadsföras. Utföraren ska också i beskrivningen redovisa
om denne har ett nytänkande avseende drift och utbud i den nya simhallen och hur relaxdelen ska bedrivas. 
 

Vid utvärderingen bedöms det som visar på ett mervärde för beställaren utöver de krav som ställts i
upphandlingsdokumenten (enligt ovan), utifrån om beskriven ambition bedöms skapa ett extra bra renommé
för simhallen och gör simhallen extra attraktiv för kunder.

Utvärderingsmodell

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))

Poäng Beskrivning Reduktion
0 0 0,00
1 1 -62 500,00
2 2 -125 000,00
3 3 -187 500,00
4 4 -250 000,00

38898: 2020-08-11 14:33          6/8
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Beskrivningen ska avse endast ny simhall.
 

POÄNGSÄTTNING AV KRITERIUM F
Nedan framgår den poängskala som gäller för bedömningen av kriterium F:
 

0 poäng = Beskrivs ej eller är otillräckligt beskrivet.
 

1 poäng = Beskrivs och ger inget tydligt mervärde för beställaren.
 

2 poäng = Beskrivs och ger ett visst mervärde för beställaren. 
 

3 poäng = Beskrivs och ger ett mervärde för beställaren. 
 

4 poäng = Beskrivs och ger stort mervärde för beställaren.
Definition
Full poäng reducerar jämförelsetalet med 200 000,00. Noll poäng ger ingen reduktion.
 

1.0.9 Bedömning
KRITERIUM G (EGENINVESTERINGAR) - BESKRIVNINGENS INNEHÅLL
Utförarens skriftliga beskrivning av kriterium G (Egeninvesteringar) ska innehålla en beskrivning av 
vilka egeninvesteringar som Utföraren kommer att göra i den nya simhallen och utebadet (Tinnis). 
 

Vid utvärderingen bedöms det som påvisar ett långsiktigt mervärde och investeringens ekonomiska värde för
beställaren samt vilket år investeringen kommer att ske.
 

Av beskrivningen ska tydligt framgå vad som avser den nya simhallen och vad som avser utebadet (Tinnis).
Beskrivningen ska således inte avse befintlig simhall.
 

POÄNGSÄTTNING AV KRITERIUM G
Nedan framgår den poängskala som gäller för bedömningen av kriterium G:
 

0 poäng = Beskrivs ej eller är otillräckligt beskrivet.
 

1 poäng = Beskrivs och ger inget tydligt mervärde för beställaren.
 

2 poäng = Beskrivs och ger ett visst mervärde för beställaren. 
 

3 poäng = Beskrivs och ger ett mervärde för beställaren. 
 

Utvärderingsmodell

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))

Poäng Beskrivning Reduktion
0 0 0,00
1 1 -50 000,00
2 2 -100 000,00
3 3 -150 000,00
4 4 -200 000,00

38898: 2020-08-11 14:33          7/8
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4 poäng = Beskrivs och ger stort mervärde för beställaren.
Definition
Full poäng reducerar jämförelsetalet med 250 000,00. Noll poäng ger ingen reduktion.
 

1.1 Prisfråga 
Ange i prisrutan nedan det totala sammanräknade priset under flik Prisbilaga i bilaga "A2b. Prisbilaga -del Ny
simhall".
Omfattning
Pris ska anges för en (1) totalsumma. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

1.2 Prisfråga 
Ange i prisrutan nedan det totala sammanräknade priset under flik Prisbilaga i bilaga "A2b. Prisbilaga -del
Befintlig simhall".
Omfattning
Pris ska anges för en (1) totalsumma. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

Utvärderingsmodell

Drift av Linköpings simhall (Ks26 2020-32 (KOF 2020-75))

Poäng Beskrivning Reduktion
0 0 0,00
1 1 -62 500,00
2 2 -125 000,00
3 3 -187 500,00
4 4 -250 000,00

38898: 2020-08-11 14:33          8/8
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 Befintlig simhall               Bilaga B5. 

 
 

 Kravspecifikation  

  
 Uppdragsperiod: 2021-08-16 – till dess den tas ur drift, dock  

 minst t o m 2022-09-05 

 
 Linköpings kommun 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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K2   ENTREPRENADFÖRESKRIFTER 
 

K2.1   Kravspecifikation 
 

K2.11   Anläggning 
 
   Utförarens åtaganden och ansvar för anläggningen 

gäller för perioden 2021-08-16 och fram till dess badet  
stängs för att läggas ned*.  
 
Detta innebär att Utföraren under denna period   
 svarar för samtliga kostnader som uppkommer för  
 uppdragets fullgörande och utförarens verksamhet på 
anläggningen. Således ingår i färdig  prestation allt vad 
som krävs i arbete, material, hjälpmedel, avgifter mm, 
förutom hyror enligt bifogat hyresavtal (som betalas av 
Beställaren). 

 
 * Beräknas ske 2022-09-05. Detaljer se Avtal.  

 
K2.110  Tekniska begränsningar 
 

Det antal människor som kan vistas i anläggningen, till 
vad anläggningen kan användas och vad som får han-
teras i serveringslokaler, begränsas dels av myndig-
hetskrav och dels av fysiska och tekniska 
begränsningar i vattenrening, ventilation etc. 
För eventuella åtgärder som krävs för ändrad använd-
ning eller utökad användning svarar Utföraren. 
 
Anläggningen är ej utrustad med komfortkyla, förutom 
i nuvarande gym, badvakthytt och teknikrum ljudan-
läggning. Detta innebär att i förfrågningsunderlaget 
angivna maximitemperaturkrav på luft i lokaler kan och 
får överskridas p g a yttre klimatfaktorer. 
 

K2.111  Utförande av drift och skötsel, tillsyn och underhåll 
 
   Drift och skötsel, tillsyn och löpande underhåll skall 

utföras fackmässigt. Uppgifter som kräver special-
kompetens (exempelvis badvattenrening, elarbeten, 
maskinreparationer, klorhantering och simundervisning) 
skall utföras av för detta utbildad och behörig personal. 
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Skötsel och löpande underhåll inklusive löpande   

 fastighetsunderhåll (för sådant som åvilar hyresgästen) 
 skall utföras på ett sådant sätt och vid sådana tidpunk- 
 ter att verksamheten vid anläggningen på av beställa 
 ren beställda tider störs minimalt. 

 
Anläggningen skall skötas enligt vedertagen praxis och 
standard för denna typ av anläggningar där ej annat  

 framgår av upphandlingsdokumenten eller avtal. 
    

Anläggningen skall drivas och skötas så att anlägg- 
ningens besökare garanteras goda hygieniska  
förhållanden inom anläggningen. Detta gäller såväl 
bassängvatten som övriga delar av anläggningen.  

 
   Periodiskt underhåll och reinvesteringar, dvs underhåll/ 
   utbyte som beror på att produktens eller lokalens/ 

anläggningens normala livslängd är förbrukad ingår 
dock ej i Utförarens uppdrag, förutom vad som 
särskilt framgår av förfrågningsunderlaget. 
Sådana åtgärder kommer under avtalstiden att upp-
handlas separat. Utföraren ska dock som tillkommande 
arbete kunna ta sig an och utföra sådana åtgärder som 
kan utföras med den kompetens som krävs för drift- 
och skötseluppdraget i övrigt.    

 
Utföraren skall dock till beställaren respektive  

 fastighetsägaren skriftligen påkalla behov av periodiskt  
 underhåll/reinvesteringar då det uppdagas. Se även  
 K2.114. 

 
K2.112  Städning och renhållning 
 
   Utföraren svarar för all städning och renhållning 
   i och på byggnader samt inom det mark- och vatten- 
   område som ingår i anläggningen och vad som i 
   övrigt åvilar hyresgästen enligt hyresavtalet. 
 

Städning och renhållning skall genomföras i den   
 omfattning att anläggningen ger ett allmänt rent och  
 vårdat intryck. I duschrum och på toaletter ställs extra 
höga krav på att golv är rena och uppfattas som       
fräscha.  
Detta innebär att städning och renhållning inom vissa  
 delar av anläggningen måste utföras flera gånger per  
 dag. I städning ingår även yttre och inre fönsterputs 
samt rengöring av glaspartier.   
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Städning omfattar även all inredning. Kläd- och förva-
ringsskåp ska även städas invändigt.  
 
Vid slangspolning av ytor får ej vatten lämnas kvar på 
golven utan ska skrapas av med raka. 
Speglar och rostfria ytor/inredningsdetaljer ska torkas 
av för att förhindra att fläckar/missfärgningar uppstår.  

 
K2.113  Snöröjning och halkbekämpning 
 
   Utföraren svarar för all snöröjning och halk-  
   bekämpning inom till anläggningen tillhörande mark- 
   område. Snöröjning och halkbekämpning skall utföras 
   i den omfattning som krävs för att besökare säkert och 

utan större hinder skall kunna ta sig till anläggningen, 
samt för att hålla utrymningsvägar fria. 

 
K2.114  Periodiskt underhåll och reinvesteringar förutom vad 
   som åvilar fastighetsägaren. 
 

Utföraren ska under 2021 upprätta och delge         
beställaren en plan för behovet* av periodiskt underhåll 
och reinvesteringar för 2022 förutom det som åvilar fas-
tighetsägaren och som regleras i separat hyresavtal.  
Planen ska vara prissatt och överlämnas till beställaren 
senast 2021-12-10. 
 
* hänsyn ska då tas till att simhallen ska stängas i september 
2022 

 
Beställaren avgör behovet och beslutar och ansvarar 

   för genomförandet i samråd med Utföraren.  
För periodiskt underhåll på fastigheten svarar fastig-
hetsägaren enligt gällande hyresavtal. 
Eftersom den befintliga simhallen beräknas att stängas 
och tas ur drift 2022-09-01 så kommer under 2022 
endast sådant underhåll som är direkt nödvändigt för 
simhallens funktion och säkerhet att prioriteras. 
Det åvilar Utföraren att föra erforderlig dialog med fas-
tighetsägaren för åtgärdande. 
 
Ritningar, driftinstruktioner, skötselanvisningar med  
anledning av genomförda åtgärder eller inköp av nya 
maskiner eller inventarier under kontraktstiden ska av 
Utföraren arkiveras i ett exemplar på anläggningen.  
Arkiv tillhör anläggningen. 
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K2.115  Maskiner och inventarier 
 

Utöver vad som anges i avtalet gäller följande: 
 

- Växter som ingår som en del av Simhallens inventa-
rier skall oavsett orsak nyanskaffas av Utföraren på 
dennes bekostnad.    
 
- Avseende kassasystem (komplett funktion inkl data 
och entrégrindar) svarar Utföraren för alla kostnader att 
hålla systemet i funktion. 

 

- Vattenrutschbanor och vattenattraktioner ska hållas i 
drift och kontinuerligt ses över för att upprätthålla funkt-
ion och säkerhet. 
För åkringar till stora vattenrutschbanan svarar Utföra-
ren. 

 
K2.116  Allmänna kvalitetskrav 
 
   Utföraren skall anpassa anläggningens drift efter de 

krav/behov som allmänhet respektive olika vatten-
sporter (simning, simhopp, vattenpolo, UV-rugby mm) 
har, samt med hänsyn till de regelkrav som ställs från 
de olika idrotterna. 
Kvalité på belysning, inomhusklimat, ljudanläggningar  
etc skall utöver vad som särskilt framgår, följa vederta-
gen praxis för denna typ av anläggning. Ventilationsan-
läggning skall hållas i drift för att erhålla god luftkvalité 
utifrån såväl fastighetens som nyttjarens behov. 
Bastuar skall hållas i drift. 

   Tvålautomater med tvål skall finnas i duschrum och  
Toaletter. Pappershanddukar ska finnas i toaletter. 

   Vid bokad föreningsverksamhet ska Utföraren svara för 
att normal utrustning (banlinor, vändplattor, mål, teknisk 
utrustning etc finns att tillgå.       

   Utföraren svarar för att instruera bokande förening- 
   ar hur utrustning ska användas.  
 
K2.117  Vattenkvalité 
 

Utföraren skall tillse att bassänger håller god vattenkva-
lité samt uppfyller myndighetsdirektiv. 
Skräp och fasta föremål får ej finnas i bassänger då det 
är öppet. 
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Bottensugning av bassänger skall genomföras dagligen 
(utanför öppethållandetider) om så krävs för att hålla 
god vattenkvalité. Även rengöring av bassängsidor, 
skvalprännor och andra ytor i bassänger ska ske för att 
inte försämra vattenkvalitén och kundens upplevelse av 
att vattnet är rent och fräscht.  

 
   I det fall myndighet påfordrar att åtgärder måste ske för 
   att uppfylla myndighetsdirektiv, skall Utföraren  
   genomföra åtgärd omedelbart. 
 

För att uppnå bra vattenkvalité i bassänger krävs att  
Utföraren kontinuerligt har en bra dialog och informat-
ion till kunder om vikten av duscha, använda badblöja 
på små barn mm. 

    
K2.118  Temperaturkrav 
 
   Utföraren skall svara för att följande temperaturkrav  
   uppfylls då anläggningen är öppen för besökande (så  
   väl allmänhet, skolor som föreningsliv). 
       

   Simhallen 
 

   Lufttemperatur i lokaler 
      duschrum   27 - 28 °C 
      vid bassänger  27 - 28 
      övrigt   21 - 22 
 

   Vattentemperatur  
      bassänger 25 m   27,5 +/- 0,3 °C 
      barn-/undervisnings- 

   bassänger*  28 - 29  
      plasklek   28 - 29 
      äventyrsbad  28 - 29 
      bubbelpooler  35 - 36 
      bubbelbassäng  

   Romerska   35 – 36 
 

   * behöver höjas vissa bokade tider för rehab och babysim    
            

   Torrbastu 
      lufttemperatur  75 - 85 °C 
 

   Ångbastu      
      lufttemperatur  65 °C 
      luftfuktighet  100 % 
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   Utebadet (Tinnis) med samordnad teknisk drift från simhallen 
 
 

Utebadet har samordnad teknisk drift avseende badvattenrening 
med simhallen, men kan komma att ändras fr o m 2022. 

 
   Vattentemperatur 
      bassäng 50 m  min 26,5 °C * 
 

      * får sänkas till min 24 °C vecka 32 och 33 under 
     förutsättning att 25 m bassäng inomhus hålls öppen. 

      

   Torrbastu 
      lufttemperatur  75 - 85 °C 
 
K2.119  Övrig yttre skötsel av markytor  

 
Det markområde som tillhör anläggningen ska hållas 
allmänt välordnat och städat. Upplag får ej ske inom 
området för annat än för materiel som tillhör anlägg-
ningen. 
 
Nedan angivet avser bara åtgärder som är utanför ute-
badets stängsel. För åtgärder inom utebadet se sär-
skild handling.  

 

   Vårrengöring 
 

   Vårrengöring utföres efter snösmältningen. 
    

a, Planteringar rensas från löv och främmande före- 
mål. 

 

   b, Hårdgjorda ytor rengöres från grus, ogräs, skräp,  
       mossa och alger. Ej sopbara föroreningar spolas  
       eller skrapas bort. 

 

c, Buskage och övriga planteringsytor och den öppna    
    ytan kring buskar och trädstammar rensas från löv 
    och skräp. 

 

    

   Skötsel av grus- och plattytor 
 

Grus- och plattytor skall hållas fria från ogräs. 

 

   Skötsel av träd och buskar 
 

   Träd och buskar skall skötas. 
Buskar skall årligen gallras ur och klippas samt hållas 
fria från ogräs. 

 

28



 

           8 
 
 

Träd får ej tas ner utan tillstånd av beställaren.  
   Stamskott, skadade grenar eller grenar som riskerar att 
   falla ner skall dock tas bort. 

    

   Skötsel av övriga planteringsytor 
 

Övriga planteringsytor ska skötas och vid behov kom-
pletteras med nytt växtmaterial.  

 

   Skötsel av övrig markutrustning 
 

På anläggningens flaggstänger ska flaggning ske med 
kommunflagga. Även flaggning med Utförarens logga 
etc får ske. Vid tävlingar får föreningsflaggning och an-
nan flaggning som tillhör arrangemanget ske.  På all-
män flaggdag ska flaggning med Svensk flagga ske.  

 
K2.120  Parkeringsytor 
 

Parkeringsplatser vid lastintag på Simhallens norra sida 
ingår i anläggningen. 
Utöver de platser som behöver finnas för varutranspor-
ter till anläggningen och servicebilar (även för fastig-
hetsägarens fastighetsservice) kan platserna i huvud-
sak användas som personalparkering. Vid simtävlingar 
behöver dock 5 platser finnas att tillgå för arrangören.  
 
 Det åligger Utföraren att svara för tillsyn och skötsel av 
området. 
Parkering får ej anordnas på annan plats inom anlägg-
ningen.  

 

 

K2.2   Verksamhet 
 
K2.21   Verksamhet/nyttjande, anläggning 
    
   Utföraren skall bedriva verksamheten och anpassa 

öppethållande utifrån att föreningsliv, skolor och  
besökande allmänhet skall ges en god service. 

    
   Anläggningen skall vara i drift för aktiviteter under hela 

Året, med öppethållande alla veckans dagar, förutom 
vad som är undantaget nedan i denna handling.  
 
Utöver den föreningsverksamhet och övrig vattenverk-
samhet som sker, ska anläggningen drivas så att den 
utgör en attraktiv miljö både för avkoppling och frisk-
vård.      
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Simhallen 
 

Simhallen skall hållas öppen utifrån vad som anges 
nedan. Angivna tider är minimitider.  
Öppethållande på helgdag = söndag om annat ej fram-
går nedan. 
 
Öppethållandetider, 1 juni – vecka 24 och vecka 33 – 
31 augusti 
  

Simhallen inklusive relaxhylla, exklusive äventyrsdel 
och Romerska avdelningen 
 

måndag  10.00 – 20.00 
tisdag – torsdag 06.30 – 20.00 
fredag  06.30 – 18.00 
lördag – söndag 09.00 – 18.00 
  

Äventyrsdel* 
 

måndag – torsdag 10.00 – 20.00  
fredag  10.00 – 18.00 
lördag – söndag 09.00 – 18.00  
 
* tillgång till solytor utanför Äventyrsdelen alla dagar 
från klockan 12.00  
 

Romerska avdelningen 
 

måndag  11.00 – 20.00* 
tisdag   stängt (disp. för bokning) 
onsdag - torsdag 11.00 – 20.00**  
fredag 07.00 – 16.00* efter 16.00, stängt   

                      (disp. för bokning) 
lördag  09.00 – 18.00* 
söndag  11.00 – 17.00 (ingår i normalavgift,  
         vuxen till simhallen)   
 

* varannan vecka damer och varannan herrar 
**ena dagen damer och den andra herrar. Detta är ex-
empel på tidsfördelning mellan damer och herrar och 
vilket Utföraren efter samråd med beställaren kan ju-
stera för att bättre leva upp mot efterfrågan från kunder.   
 
För inbokning av tid för föreningar gäller dock ”Öppet-
hållandetider för föreningsverksamhet” nedan.  
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Öppethållandetider, 1 september – 31 maj 
  

Simhallen inklusive relaxhylla, exklusive äventyrsdel 
och Romerska avdelningen 
    

måndag  10.00 – 20.00 
tisdag – torsdag 06.30 – 21.00 
fredag  06.30 – 20.00 
lördag – söndag 09.00 – 18.00 
  

Äventyrsdel* 
 

måndag – fredag 10.00 – 20.00 
lördag – söndag 09.00 – 18.00 
 

* fr o m 15 maj, tillgång till solytor utanför Äventyrsde-
len alla dagar från klockan 12.00  
 
Romerska avdelningen 
 

måndag  11.00 – 20.00* 
tisdag   stängt (disp. för bokning) 
onsdag -torsdag 11.00 – 20.00** 
fredag  07.00 – 16.00* efter 16.00 stängt 

              (disp. för bokning) 
lördag  09.00 – 18.00* 
söndag  11.00 – 17.00 (ingår i normalavgift,  
         vuxen till simhallen) 
annan helgdag stängt   
 

* varannan vecka damer och varannan herrar 
**ena dagen damer och den andra herrar  
 
Öppethållandetider sommar, vecka 25 – 32* 
 
Äventyrsdel (förutom  relaxhylla):  
 

måndag – fredag 11.00 – 17.00   
lördag – söndag 11.00 – 16.00   
 

Entré via Tinnis. 
    
Träningsbassängen öppen endast för föreningsbok-
ning, vecka 25 - 28: 
måndag – fredag 08:00 – 17.00 
 
* Under denna period äger dock Utföraren rätt att hålla 
stängt upp till 2 veckor för rengöring av äventyrsdelen 
och dess bassäng. I det fall fastighetsägaren behöver 
stänga för underhåll ska stängningen samordnas och 
ske under denna period. 
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K2.22   Öppethållandetider för föreningsverksamhet  
  

   I simhallen ska föreningslivet ha möjlighet att boka upp  
   minst 87 timmar/vecka för föreningstid i bassänger. 

 

Viss del av föreningstid kan av föreningar behöva 
förläggas som tidig morgonträning före normal öppet-
hållandetid, respektive som träningstid efter normal  
öppethållandetid. Utföraren ska utan särskild 
ersättning (utöver normal avgift) medge detta, om  
bokande förening då själva svarar för öppnande/ 
stängning och säkerheten vid den bassäng som  
bokats. 
Tid för föreningstid, tidig morgonträning före badets  

   ordinarie öppethållandetid inräknas ej i angiven tid per  
  dag. 

   
På bokad föreningstid avgör föreningen själv vilken typ  

 av föreningsverksamhet som ska genomföras och för  
 vem.  

 
   Utföraren bör lämpligen inför varje månad göra   

  avstämning av kommande verksamhet både som  
Utföraren själv bedriver och som bokande förening-
ar/kunder har, för att på ett bra sätt koordinera de olika 
verksamheter och utbud som anläggningen samman-
taget erbjuder både föreningsaktiva och övrig allmän-
het. 

   
K2.23  Allmänt beträffande öppethållande  
 
   Med öppethållandetid avses den tid besökande kan 

nyttja bassänger och attraktioner inom anläggningen. 
Inskränkningar i öppethållandet genom att bara hålla 
vissa  delar öppna får ej ske utöver vad som framgår av 
förfrågningsunderlaget.   
 
Kassa får stänga 30 minuter före öppethållandetidens 
slut.  
Omklädningsrum inklusive därtill tillhörande duschar 
och bastu skall kunna nyttjas 30 minuter efter öppethål-
landetidens slut. 
 
Med föreningstid avses bassängtid som föreningslivet 
disponerar för att bedriva verksamhet (i bassänger) för 
föreningsmedlemmar eller för tävlingsarrangemang.  

   1 timme är 1 timme i en bassäng. 
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För att samordna tider mellan olika föreningar och före-
ningar och allmänhet kan förening ibland bara få vara i  
del av bassäng. Vid exempelvis bokning av halv bas-
säng 1 timme räknas då detta som ½-föreningstimme.  
På föreningstid gäller de avgifter och villkor som i övrigt 
framgår av förfrågningsunderlaget. 
Se även bilaga B7. Avgifter och Bokningsföreskrifter.  
 
Beställaren äger rätt att avropa förändrade drifttider  
enligt till villkor enligt till i Prisbilagan ingående            
á-prislista. 

    
K2.24   Policy för prioritering av bassängtider 
    

Enligt beslut av kultur- och fritidsnämnden, § 7, 9 mars 
   2000. 
    

   ” I Linköpings kommuns tempererade bad skall det 
erbjudas tid för så väl föreningsaktiviteter som för 
allmänhetens spontanbesök. 
 
Tider skall förläggas och fördelas så att såväl före-
ningsliv som allmänhet erbjuds godtagbara bassängti-
der. Principer för fördelning av tider mellan olika före-
ningar, olika idrotter och olika åldersgrupper skall följa 
de principer som gäller generellt i Linköpings kommun. 
 
Organiserad verksamhet arrangerad av såväl förening-
ar som driftentreprenören skall under allmänhetens 
öppettider anpassas så att allmänheten ändå har till-
gång till varje typ av attraktion. Undantag måste dock 
till viss del ske avseende tillgång till hoppmöjligheter för 
allmänheten, vid de tillfällen som föreningsdriven verk-
samhet bedrivs som hindrar allmänhetens utnyttjande 
av hopptorn och trampoliner. Då organiserad verksam-
het bedrivs i 25-meters respektive 50-meters bas-
sänger på allmänhetens tider måste minst 3 banor i en 
bassäng vara tillgängliga för allmänheten. 
Undantag från policyn kan göras för tävlingar och större 
arrangemang efter samråd med kultur- och fritids-
nämnden.” 

 
Verksamheten skall bedrivas så att även personer med 
olika typer av funktionsnedsättning kan nyttja anlägg-
ningen. Liftar och andra hjälpmedel för att dessa kun-
der ska kunna komma i och ur bassänger måste därför 
finnas på plats och kunna hanteras av den personal 
som är på plats.  
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Information till personer med funktionsnedsättning ska 
kunna ges i kassan och även finnas på hemsidan.   

 
Städning, underhållsåtgärder etc skall så långt det är  
 möjligt utföras under sådana tider så besökande blir  
 minst störda. Utföraren ska så långt det är möjligt vid 
städning under öppettider använda kvinnlig personal på 
damavdelning och manlig personal på herravdelning.   

 
Utföraren som även svarar för anläggningar, under 

   övriga tider som inte är drifttider, får då disponera 
anläggningarna så som framgår av Upphandlings- 
dokumenten. 

 
K2.25   Stängning av anläggningen under driftperiod 
 

Anläggningen får hållas stängd maximalt två (2) dagar  
 per år under pågående driftperiod vid tidpunkter som  
 överenskommes med beställaren. 

 
Anläggningen får också stängas tidigare vissa storhel-
ger. 
- Julafton, nyårsafton och midsommarafton, kl 12.00 
- Juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskafton, 

påskdagen och pingstafton och nationaldagen, kl 
16.00 

Öppnande ovanstående dagar är som normalt, dock ej 
före kl 08.00. 
 

 

K2.3   Kundbemötande, bemanning och marknadsföring 
 
K2.31   Service och information 
 
   Beställaren ställer stor vikt vid att Utförarens 
   personliga service och bemötande mot allmänhet, 
   föreningar, publik och övriga besökare hålls på en nivå 

som uppfattas positivt av vederbörande. 
  
   Utföraren skall under de tider anläggningen hålls 
   öppen kunna svara på förfrågningar om bl.a öppet- 
   hållandetider och priser samt ta emot klagomål/fel- 
   anmälningar för vidarebefordan och avhjälpande/  
   åtgärd. 
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Utföraren skall aktivt arbeta för att samverka med 
   föreningar för att positivt utveckla anläggningar och 
   minska kommunens kostnader för anläggningar och 
   verksamhet. 
     
   Vid anläggningen finns även kommunens ”flytvästdepå” 

där barn kan hyra flytvästar. I uppdraget ingår det att 
ge den service som det innebär att hyra ut flytvästar 
(ca 50 st). Utföraren har rätt att ta ut hyra som 
täcker kostnaden för denna administration och 
förnyelse av flytvästar. 

 
   Service till allmänheten skall ske från ett (1)    
   telefonnummer anslutet till kommunens växel. 
 

På hemsidan samt på anläggningen ska det på ett tyd-
ligt och enhetligt sätt informeras om: 
- öppethållandetider 
- vem man ska kontakta om problem uppstår 
- vilka ordningsregler som gäller 
- för dagen eventuella störningar (ej tillgänglig bassäng 
eller attraktion etc) 
- tävlingsarrangemang de närmaste två veckorna som 
kan innebära trängsel i omklädningsrum eller medföra 
att viss bassäng ej kan nyttjas av allmänheten  
- särskild information som kan behövas för personer 
med olika typer av funktionsnedsättning. 
 
Utföraren skall även svara för att aktuell information om 
anläggning och öppettider mm finns tillgängligt via 
kommunens hemsida. 

 
K2.32   Tillsyn/övervakning/bemanning 
 
   Anläggningen skall under de drifttider den hålles öppen 
   vara bemannad av Utföraren. 
   Bemanning skall ske utifrån bl a: 

- service 
- säkerhet för badande 
- ordning och tillsyn 
     

   För badgästernas trygghet skall bassänger vara  
”bevakade”. 
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Det är Utföraren 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. 

    
Erforderlig personaltäthet av badvakter/badmästare  

 skall finnas för att badgästerna skall känna sig trygga. 
  
   Personal som är i tjänst skall genom enhetlig klädsel 

etc lätt kunna kännas igen av besökarna. Uniformerade 
väktare som anlitas av leverantören för tillsyn och be-
vakning omfattas ej av detta.  

     
   Utföraren skall även hålla personal eller annat   
   anlitat företag i jour under de tider anläggningen ej 
   är bemannad i det fall akuta fel uppstår som   
   omedelbart måste åtgärdas för att inte vålla onödig  
   skada på anläggningen eller omgivningen. 
            
   Jourpersonal/jourföretag skall vara uppkopplade via  
   driftlarm. 
   
K2.33   Flexibelt öppethållande 
 
   Förutom vad som framgår av K2.121 skall viss   
   anpassning av öppethållande kunna göras för att möta 
   eventuella ”kundbehov” vid lov, studiedagar, tävlings- 
   evenemang etc. 
 

Beställaren äger rätt att minska anläggningens öppet-
hållande vilket då ska ske och regleras enligt vad som 
anges enligt i Prisbilagan ingående á-prislista. 

 
K2.34   Marknadsföring 
 
   Utöver den marknadsföring som föreningslivet gör för 
   sina verksamheter, skall Utföraren marknadsföra 
   anläggningen avseende den verksamhet som kultur-  
   och fritidsnämnden beställt, så att föreningar och   
   allmänhet får kännedom om anläggningen och de  
   resurser den har att erbjuda. 
 

Vid marknadsföring av entréavgifter, verksamhet,           
aktiviteter etc inom ramen för uppdraget, skall det 
framgå att det är Linköpings kommun, Kultur- och fri-
tidsnämnden som är huvudman för anläggningen.  
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K2.35   Utbud i servering, kiosker och automater 
 
   På en anläggning som Linköpings simhall och  
   Och utebadet ska det även finnas att tillgå sunda  
   kostalternativ och drycker för den som så önskar. 

I servering, kiosker och automater skall därför även ett 
brett utbud av sunda kostalternativ, frukt och drycker 
marknadsföras och exponeras tydligt och finnas att 
köpa. 

   I utbudet ska också ekologiska och socialt hållbart  
producerade alternativ finnas. 
 
Servering ska vara öppen dagligen minst från klockan 
11.00 fram t o m 1 timme innan simhallen stänger. 

    

            

K2.4   Vissa avgränsningar  
 
K2.41   Intäkter och avgifter 
 

Under de drifttider (öppethållandetider) som anlägg- 
 ningen hålls öppen på uppdrag av Beställaren skall de 
avgifter och de föreskrifter för besök och bokning som 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer tillämpas.  

 
För avtal skall följande förutsättningar gälla:  

 

1, avgifter enligt bilaga B7. Avgifter och Bokningsföre-
skrifter. Intäkter från dessa avgifter tillfaller Beställaren* 
och ska av Utföraren hanteras som ”klientmedel” som 
ska inbetalas till beställaren.  
De avgifter som är beslutade utgår från att det är: 
- 0% moms på besök i simhallen 
- 25% moms på tillägg för besök till relaxavdelning.    
 
* Utgör sedan grund för beräkning av rörlig ersättning enligt vad 
som anges i Avtal (Upphandlingsdokument Bilaga C1)  

 

2, eventuella ändringar av avgifter kan endast beslutas 
av beställaren genom beslut i Kultur- och fritidsnämn-
den. 
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3, för av Utföraren levererad tilläggsprodukt till bad-
besöket och den avgift kund erlagt för detta, ska Utföra-
ren ta ut ett tilläggspris mot kund. Detta gäller exem-
pelvis för gymbesök, simundervisning, vattengymnastik 
och gruppträning i samband med att avgift för bad har 
erlagts. Utföraren fastställer själv pris för tilläggspro-
dukten. För dessa tilläggsprodukter ska gällande 
momssatser tillämpas vid prissättning. 
 
Den del av det pris kund betalar som utgörs av den  
avgift som Kultur- och fritidsnämnden fastställt tillfaller 
alltid Beställaren och ska hantera enligt punkt 1 ovan.  
   
4, priser för produkter utöver ovan där betalning för  
besök i baddelen ej ingår, såsom exempelvis för mas-
sage,  behandlingar, babysim, utbud i serveringsverk-
samhet och övrig försäljning direkt mot kund fastställer 
Utföraren själv. 
För detta produkter ska gällande momssatser tillämpas 
vid prissättning. 
 
För öppethållande av anläggningen utanför de tider 
som anläggningen hålls öppna på uppdrag av beställa-
ren, har Utföraren rätt att ta ut marknadspriser där an-
nat ej framgår ovan.  

 
   I Utförarens affärsrisk ingår att påta sig ekonomiskt 

ansvar för eventuell återbetalning av avgifter, rabattkort 
etc: 
- i det fall återbetalning är orsakad av att Utföraren  
  ej fullgjort åtaganden mot betalande kund 
- i det fall avtalet hävs på de grunder som framgår av 
avtalet. 

 
De intäkter respektive förening eller annan kund under  
tid som den bokat får in från sin verksamhet tillfaller 
föreningen/kunden. 
 
Det kassasystem Utföraren har ska kunna hantera och 
separera de intäkter som är Beställarens respektive  
Utförarens så att korrekt särskiljning av moms sker och 
kvitto skrivs utifrån om intäkten tillfaller Beställaren eller 
Utföraren.  Det måste således tydligt framgå både vid 
kundens köp och på kvitto om det är Beställaren eller 
Utföraren som betalning sker till. 
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K2.42   Reklam 
 

Huvudprincipen är att föreningslivet som använder 
respektive anläggning har rätten till reklam under bo-
kad tid.   
Utföraren skall ta över de reklamavtal som belastar an-
läggningen. Utföraren får under avtalsperioden säga 
upp och omförhandla dessa avtal. Avtal framgår av    
bilaga ”Belastande avtal”.  
 
Utföraren får från föreningslivet ej ta ut högre 
ersättning än vad som krävs för att täcka eventuella 
direkta kostnader p g a reklamen (exempelvis; för mon-
tageanordningar, och för nedtagning). Avtal som 
sträcker sig längre än driftuppdraget får ej förekomma. 
 
För alla tillstånd om uppsättning av reklam, måste det 
inskrivas att den måste tas ner/tas bort/täckas om det 
påkallas vid arrangemang/evenemang där så krävs. 
 

   För föreningar som bokar tid för verksamhet varje  
  vecka ska fast anbringad reklam som ej hindrar annan  
  verksamhet eller annan förenings reklam vid   
  arrangemang normalt kunna sitta kvar mellan bokande  
  förenings olika bokningstillfällen.  

 
Beställaren kan under kontraktstiden komma att införa 
speciella regler för prioritering mellan olika föreningar.   
Sådan förändring skall ej föranleda förändring av er-
sättning till Utföraren. 
 
Beställaren har dock rätt att utan kostnad på ”arena-
plats” (nära bassäng) vid simtävling ha skylt/logotype 
(minst 1,5 m lång och 0,9 m hög) uppsatt för kommu-
nens räkning. 

 
   Ny reklam får inte tillkomma utan beställarens skriftliga 
   medgivande. 
 
K2.44   Andra hyresgäster och avtal 
 
   Utföraren skall ta över de avtal som finns på 

upplåtelser inom anläggningen och vilka framgår av  
bilaga ”Belastande avtal”. Utföraren svarar  sedan för 
kommunens räkning för de förpliktelser som 
Beställaren/kommunen har enligt dessa avtal.  
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Utföraren skall om så erfordras säga upp och omför-
handla avtal, nya villkor skall dock först godkännas av 
beställaren. 

 
   Utföraren får ej teckna avtal som sträcker sig   
   längre än uppdraget. 
 
   Entrékort, rabattkort etc får ej säljas med en 

giltighetstid längre än ett år från försäljningsdatum. 
Detta skall framgå på kortet. 
I övrigt gäller vad som anges ovan. 

    
    

K3   Mål - Utveckling av anläggningen  

    
   Kultur- och fritidsnämndens ambition är att de  

tempererade baden i kommunen skall vara badanlägg-
ningar av god kvalité som lockar alla till besök.  
Även om den befintliga simhallen ska tas ur drift och 
stängas då verksamheten flyttas till ny simhall så måste 
Utföraren ha ett engagemang för utveckling av verk-
samhet och utbud, samt samarbete med bokande före-
ningar. 
Den utveckling som sker får dock ej ske grund-
konceptet. D v s badet.  

 
    

K4   Byggande av en ny simhall 
 

Byggande av ny simhall kommer att pågå under upp-
dragsperioden. I samband med färdigställande, inflytt-
ning och driftstart av den nya simhallen kommer            
Utföraren att under uppdragsperioden för drift av den 
befintliga simhallen även utföra arbetsuppgifter kopplat 
till den nya simhallen. Dessa uppgifter framgår av sär-
skild handling, Bilaga C6 och kommer att ingå i avtal  
bilaga C1. 
 

 

K5   Stängning av befintlig simhall 
    

Den befintliga simhallen kommer att stängas  
ca 4 dagar innan ny simhall ska invigas och öppna. 
Exakta tider för detta se bilaga B1. 
Efter att stängning skett ska utföraren kunna medverka 
i nedstängning av teknik, urtömning av vatten mm. 
Vilka uppgifter som ingår redovisas i särskild handling.          
Bilaga B6.  
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K6   Drift av utebadet (Tinnis) 
    

Utöver vad som redovisats i denna Kravspecifikation 
redovisas i särskild handling det som gäller avseende 
drift av utebadet. Se bilaga D5. 
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 Ny simhall       Bilaga  C5. 

 
 

 Kravspecifikation  

  
 

 Uppdragsperiod: 2022-08-04 – 2025-07-31 och  

 med möjlig option som längst t o m 2027-07-31 

 
 Linköpings kommun 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Benämningar i denna handling: 
- Beställaren = Kultur- och fritidsnämnden 
- Utföraren = den som ska driva och sköta anläggningen 
- Hyresvärden = den som företräder fastighetsägaren i rollen som  

hyresvärd och vilket regleras i bilaga ”Förvaltningsavtal”. 
- Hyresgästen = Kultur- och fritidsnämnden, men där Utföraren ska 

ikläda sig rollen att fullgöra alla förpliktelser förutom det som är   
särskilt undantaget i denna handling eller i handlingen ”Avtal”. 

- Hyresavtal = där det anges ”hyresavtal” är det Förvaltningsavtal 
som avses. 

 
 

K2   ENTREPRENADFÖRESKRIFTER 
 

K2.1   Allmänt 
 
K2.11   Anläggning 
 
   Utförarens åtaganden och ansvar för anläggningen 

gäller för perioden som framgår av avtalet.  
 
Detta innebär att Utföraren under denna period   
 svarar för samtliga kostnader som uppkommer för  
 uppdragets fullgörande och utförarens verksamhet på 
anläggningen. Således ingår i färdig prestation allt vad 
som krävs i arbete, material, hjälpmedel, avgifter mm 
samt vad som åligger ”hyresgästen” enligt förvaltnings-
avtalet, förutom: 
- kapitalkostnad för byggnaden,  
- teknisk drift avseende det som är undantaget enligt 

bifogat förvaltningsavtal, 
- att Utföraren ej ska betala i Förvaltningsavtalet an-

given ersättning, då denna betalas av Utföraren.  
Utföraren ska i stället för teknisk drift och mediaför-
brukning betala enligt vad som anges i Avtal avsnitt 
12.6.,   

- och vad som är särskilt undantaget i uppdraget. Se 
punkt i avtalsförlaga, samt Inventarieförteckning. 

  
 I uppdraget ingår även vissa uppgifter före det att ny 
simhall är färdigställd. För detta se bilaga C6. Uppstart 
ny simhall. 
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K2.110  Tekniska begränsningar 
 

Det antal människor som kan vistas i anläggningen och 
bassänger, till vad anläggningen kan användas och vad 
som får hanteras i serveringslokaler, begränsas dels av 
myndighetskrav och dels av fysiska och tekniska 
begränsningar i vattenrening, ventilation etc. 
För eventuella åtgärder som krävs för ändrad använd-
ning eller utökad användning svarar Utföraren. 
 
Kapacitet i bassänger (antal personer/timme) och vat-
tentemperaturer framgår i bilaga C8. Faktauppgifter.  
  
Anläggningen är delvis utrustad med klimatkyla, men 
som har sina begränsningar. Detta innebär att i förfråg-
ningsunderlaget angivna maximitemperaturkrav på luft i 
lokaler kan och får överskridas p g a yttre klimatfak-
torer. 
 

K2.111  Utförande av drift och skötsel, tillsyn och underhåll 
 
   Drift och skötsel, tillsyn och löpande underhåll skall 
   utföras fackmässigt. Uppgifter som kräver special-  

kompetens (exempelvis simundervisning, daglig           
kontroll av badvattenkvalité, livsmedelshantering, elar-
beten och maskinreparationer) skall utföras av för detta 
utbildad och behörig personal. 

    
Skötsel och löpande underhåll inklusive löpande  

 fastighetsunderhåll (för sådant som åvilar hyresgästen) 
 skall utföras på ett sådant sätt och vid sådana tidpunk-
 ter att verksamheten vid anläggningen på av beställa
 ren beställda tider störs minimalt. 

 
Anläggningen skall skötas enligt vedertagen praxis och 
standard för en anläggning som ska ligga i framkant  
avseende utbud, trygghet och positivt kundbemötande, 
samt vad som i övrigt framgår av denna kravspecifikat-
ion och kommande avtal. 

   Anläggningen skall drivas och skötas så att anlägg- 
ningens besökare garanteras goda hygieniska  
förhållanden inom anläggningen. Detta gäller såväl 
bassängvatten som övriga delar av anläggningen.  
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Eftersom anläggningen är helt ny då uppdraget påbör-
jas gäller särskilt: 
- att byggnad och av beställaren inköpta inventarier 

har garanti de närmaste åren. 
- att instruktioner för drift, skötsel och handhavande 

måste följas noga så att inte totalentreprenörens  
garantiansvar för anläggningen inte riskerar att gå 
förlorad. 

- att instruktioner för drift, skötsel och handhavande 
av beställaren inköpta inventarier noga måste följas 
så att inte garantier riskeras.  

 
   Periodiskt underhåll och reinvesteringar, dvs underhåll/ 

utbyte som beror på garantifel eller att produktens  
normala livslängd är förbrukad ingår dock ej i             
Utförarens uppdrag, förutom vad som särskilt framgår 
av förfrågningsunderlaget. 
 

Sådana åtgärder kommer under avtalstiden att upp-
handlas separat. Utföraren ska dock som tillkommande 
arbete kunna ta sig an och utföra sådana åtgärder som 
kan utföras med den kompetens som krävs för drift-
uppdraget i övrigt.    

 
Utföraren skall dock till beställaren respektive  

 hyresvärden skriftligen påkalla: 
- felavhjälpande av garantifel 
- felavhjälpande av annat fel som enligt Förvaltnings-

avtalet eller avtalet i övrigt ej åligger utföraren att åt-
gärda. 

 
K2.112  Städning och renhållning 
 
   Utföraren svarar för all städning och renhållning 

i och på byggnader samt inom den tomt som ingår i  
anläggningen och vad som i övrigt åvilar hyresgästen 
enligt Förvaltningsavtalet . 

 
   Städning och renhållning skall genomföras i den   
   omfattning att anläggningen ger ett allmänt rent och  
   vårdat intryck.  

Detta innebär att städning och renhållning inom vissa  
 delar av anläggningen måste utföras flera gånger per  
 dag. I städning ingår även yttre och inre fönsterputs 
samt rengöring av glaspartier och glasräcken.   
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Städning av rehabbassängdelen måste även anpassas 
till den verksamhet som där bedrivs, vilket bl a kan 
ställa krav på extra rengöring av bassänger och till 
denna tillhörande lokaler samt hänsyn till eventuell al-
lergiproblematik. 
 
Städning omfattar även all inredning. Kläd- och förva-
ringsskåp ska även städas invändigt.  

 
Vid slangspolning av ytor får ej vatten lämnas kvar på 
golven utan ska skrapas av med raka eller sugas upp 
med för detta avsedd skurmaskin. Speglar och rostfria 
ytor/inredningsdetaljer ska rengöras och torkas av för 
att förhindra att fläckar/missfärgningar uppstår. Även 
vattenrutschbanor och åkringar måste rengöras daglig-
en. Både ur hygienfaktor men också för att inte vatten-
rutschkanor ska missfärgas.   
 
Städning, underhållsåtgärder etc skall så långt det är  
 möjligt utföras under sådana tider så besökande blir  
 minst störda. Utföraren ska så långt det är möjligt vid 
städning under öppettider använda kvinnlig personal på 
damavdelning och manlig personal på herravdelning.   

 
K2.113  Snöröjning och halkbekämpning 
 

Utföraren svarar för all snöröjning och halk-  
 bekämpning inom till anläggningen tillhörande tomt. 
Snöröjning och halkbekämpning skall utföras i den         
omfattning som krävs för att besökare säkert och 
utan större hinder skall kunna ta sig till anläggningen, 
samt för att hålla utrymningsvägar fria. Se även krav 
och gränsdragning enligt bilaga C12. Förvaltningsavtal. 

 
K2.114  Periodiskt underhåll och reinvesteringar förutom vad 
   som åvilar fastighetsägaren. 
 

Utföraren skall årligen upprätta och delge    
  beställaren en årsvis uppdelad tvåårig plan för behovet  

av periodiskt underhåll och reinvesteringar förutom det 
som åvilar fastighetsägaren och som regleras i separat  
Förvaltningsavtal.  
Planen ska vara prissatt och överlämnas till beställaren 
årligen under februari månad. Den första planen ska 
tas fram först 2024. 

 
Beställaren avgör behovet och beslutar och ansvarar 

   för genomförandet i samråd med Utföraren.  
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För periodiskt underhåll på fastigheten svarar hyres-
värden enligt gällande Förvaltningsavtal. 
Det åvilar Utföraren att föra erforderlig dialog med       
hyresvärden för åtgärdande. 
 
Ritningar, driftinstruktioner, skötselanvisningar med  
anledning av genomförda åtgärder eller inköp av nya  
maskiner eller inventarier under avtalstiden ska av    
Utföraren arkiveras i ett exemplar på anläggningen.  
Arkiv tillhör anläggningen. Även allt som erhålles på  
digitalt media ska arkiveras. 

Inaktuellt material ska löpande gallras bort så att             
arkivet alltid är aktuellt. 

Beställaren har alltid rätt att ta del av arkivet. 

    
K2.115  Maskiner och inventarier 
 

Utöver vad som anges i avtalet gäller  följande: 
 

- De Inventarier som beställaren svarar för och tillhan-
dahåller i anläggningen framgår av bilaga C9. Inventa-
rieförteckning. Dessa inventarier kommer att vara på 
plats i anläggningen senast 10 dagar före det att        
anläggningen ska öppna för allmänheten.  
Utöver dessa inventarier framgår det i Inventarieför-
teckningen vissa inventarier som det ingår i Utförarens 
uppdrag att införskaffa för att de sedan ska tillhöra     
anläggningen även då avtalstiden utgår. 
 
För övriga inventarier, maskiner och hjälpmedel som 
krävs för att driva, sköta och inreda anläggningen så att 
uppdraget kan fullgöras åvilar det Utföraren att inför-
skaffa. 
  
- Växter som ingår som en del av Simhallens inventa-
rier skall skötas av Utföraren och oavsett orsak          
nyanskaffas av Utföraren på dennes bekostnad om de 
dör. Gäller dock ej växtväggar som sköts av annat           
företag.    
 
- Utföraren ska svara för att införskaffa och hålla kom-
plett kassa-/entrésystem i funktion. Systemet ska vara 
kompatibelt med det system avseende entrégrindar, 
skåplås och utcheckningsautomat (2 st) som ingår i  
anläggningen. Vad som ingår i anläggningen avseende 
detta framgår av Inventarieförteckningen. 
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Det kassasystem som Utföraren införskaffar ska kunna 
hantera och särskilja de betalningar som ska tillfalla 
Beställaren och de betalningar som ska tillfalla Utföra-
ren och med kvitto då som tydliggör till vem kund har 
betalat. Kassasystemet ska även kunna särskilja olika 
momssatser. 
 
- Den nya simhallen har ett kodlåssystem för passage 
av i princip alla dörrar/låsta passager. Den löpande 
hanteringen av detta system, lägga in behörigheter till 
passager, hantering av passagekort/taggar etc ska 
hanteras av Utföraren. 
 
- Hantering av besökssystem med armband som ger 
behörighet till passager (kund har betalt för), låsning av 
skåp och för betalning på ”våt sida” ska hanteras av  
Utföraren.  

 

- Vattenrutschbanor och vattenattraktioner ska hållas i 
drift och kontinuerligt ses över för att upprätthålla funkt-
ion och säkerhet. 
För inköp och underhåll av åkringar till stora vatten-
rutschbanan svarar Utföraren. Det ska alltid finnas 
minst 12 åkringar att tillgå för besökare. 

 
K2.116  Allmänna kvalitetskrav 
 
   Utföraren skall anpassa anläggningens drift efter de 

krav/behov som allmänhet respektive olika vatten-
sporter (simning, simhopp, vattenpolo, UV-rugby mm) 
har, samt med hänsyn till de regelkrav som ställs från 
de olika idrotterna. 
Kvalité på belysning, inomhusklimat, ljudanläggningar  
etc skall utöver vad som särskilt framgår, följa vederta-
gen praxis för denna typ av anläggning. Ventilationsan-
läggning skall hållas i drift för att erhålla god luftkvalité 
utifrån såväl fastighetens som nyttjarens behov. 
Bastur skall hållas i drift. Se även avsnitt K2.119. 
Tvålautomater med tvål skall finnas i alla publika 
duschrum och i alla toaletter. 
 
Bassänger ska vara försedda med de banlinor som  
behövs för att aktuell verksamhet ska fungera på bästa 
sätt. För bassänger med höj- och sänkbar botten ska 
bassängdjup ställas in efter för verksamheten aktuellt 
behov. Mittbrygga i 50 m bassäng ska regleras efter 
veksamheters behov. 
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Vid bokad föreningsverksamhet ska Utföraren svara för 
att normal utrustning (banlinor, vändplattor, mål, etc 
finns att tillgå.   
 
För kunder i rullstol som behöver använda hissar ner i 
bassänger eller handikapplyft ska utföraren svara för 
att hjälpa kunden med detta. För bokad verksamhet i 
rehabbassängen svarar dock den som bokat för verk-
samhet. 
     

   Utföraren svarar för att instruera bokande förening- 
   ar/kunder hur utrustning ska användas.  
 

Vid tävlingar som kräver speciell utrustning utöver den 
som finns på anläggningen, åligger det den som bokat 
tävlingen att själv ombesörja sådan. Utföraren ska dock 
vara behjälplig vid intransport av sådan utrustning och 
för att få den på plats utan att skada anläggningen och 
dess ytskikt. 

 
K2.117  Vattenkvalité 
 
   Utföraren skall tillse att bassänger håller    
   god vattenkvalité samt uppfyller myndighetsdirektiv. 

För sådant avseende vattenreningsteknik som åvilar 
hyresvärden enligt bilaga C12. Förvaltningsavtal svarar 
dock hyresvärden*.  
 
* innebär i princip all teknisk drift inom teknikrum  
inklusive tillförande av vattenreningskemikalier. 
 
Skräp, fekalier och fasta föremål får ej finnas i bas-
sänger då det är öppet, utan ska omedelbart avlägsnas 
och erforderliga hygieniska åtgärder ska vidtas. 

 
Bottensugning av bassänger skall genomföras dagligen 
(utanför bassängens öppethållandetid) om så krävs för 
att hålla god vattenkvalité. Även rengöring av bassäng-
sidor, skvalprännor, nedsänkning under brygga i 50 m 
bassäng, och höjbara bottnar/liftar och andra ytor i 
bassänger ska ske för att inte försämra vattenkvalitén 
och kundens upplevelse av att vattnet är rent och 
fräscht.  
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   I det fall myndighet påfordrar att åtgärder måste ske för 
   att uppfylla myndighetsdirektiv, skall Utföraren  

genomföra åtgärd omedelbart. För sådant som enligt 
Förvaltningsavtalet åvilar hyresvärden att svara för in-
går dock ej. Det åligger dock Utföraren att omedelbart 
påkalla avhjälpande av sådant av hyresvärden.   

            
För att uppnå bra vattenkvalité i bassänger krävs att  
utföraren kontinuerligt har en bra dialog och information 
till kunder om vikten av duscha, använda badblöja på 
små barn mm, samt en bra dialog med hyresvärden. 

 
K2.118  Åtgärder för att minimera energiåtgång 
 

För att anläggningen inte ska förbruka onödig energi 
och ha för hög vattenförbrukning ska utföraren: 
- följa de drift- och skötselanvisningar som  
gäller för anläggningen, 
- i bassäng med höj- och sänkbar botten, dagligen då 

bassäng stängs, köra upp botten i ytläge 
- stänga av bastuaggregat då anläggningen stänger, 

och inte sätta på den tidigare än vad som krävs för 
att uppnå rätt föreskriven temperatur till tid då bastu 
ska vara i drift, 

- tillse att duschar och tappställen inte står och rinner/     
droppar, och felanmäla sådant fel som utföraren 
själv ej kan åtgärda, 

- se till att elapparater, kylskåp etc som ej används 
inte är inkopplade/påsatta.  

  
K2.119  Temperaturkrav 
 
   Utföraren skall svara för att följande temperaturkrav  
   uppfylls då anläggningen är öppen. 

Krävs det åtgärder från hyresvärden för att kunna hålla 
aktuella temperaturer så åligger det utföraren att hos 
hyresvärden påkalla åtgärd. 

       
   Vattentemperatur 
      50 m   27,5 +/- 0,3 °C * 
      25 m bassäng           28 – 28,5 
      Hoppbassäng        28 – 28,5  
      undervisningsbassäng 30 - 32  
      familjebad          30 
      barnbassäng         32  
      bubbelpooler          36 
      relaxbassäng plan 12         36 

   Rehabbassäng         36** 
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     * kan behöva justeras vid simtävlingar  
   ** kan behöva sänkas vid vissa bokade tider för rehab p g a  
      medicinska själ    

         

   Torrbastu – lufttemperatur 
   På plan 10   75 - 85 °C 
   På relax plan 12 
   - aufgussbastu   75 - 85 °C * 
   - ljusbastu, enligt fabrikantens anvisningar 
   - bastu vid rehabbassäng 70 – 80 °C ** 
 

                 * anpassas även efter olika typer av bastutema 
** sätts på endast på begäran från bokad kund   

 
 

Ångbastu plan 10 och 12      
- enligt fabrikantens anvisning 

 
K2.120  Skötsel av terrasser 
 

Terrasser på plan 10 och 12 ska skötas och hållas stä-
dade. Upplag på terrasser får ej förekomma. Utrym-
ningsvägar över terrasser ska hållas fria och även fria 
från snö vintertid. 
Belysning ska hållas tänd då det är mörkt. 
Terrassgolv, belysningsarmaturer, räcken ska hållas 
rena. 
 
Terrass plan 10 
Ska hållas öppen för besökare att kunna gå ut och sola 
minst under perioden april – oktober på de tider Famil-
jedelen är öppen. Terrassen ska vara möblerad med 
minst 15 solstolar. 
 
Terrass plan 12 
Ska hållas öppen för besökare till relaxdelen att kunna 
gå ut och svalka av sig eller sola, minst under perioden 
mars – november på de tider relaxen är öppen. Terras-
sen ska vara möblerad med minst 8 solstolar.  

 
K2.121  Insatser vid större tävlingsarrangemang 

Simhallens 50-m bassäng med stor läktarkapacitet är 
även till för att ha större tävlingsarrangemang på både 
nationell och internationell för simning och vattenpolo.  
Ansvaret för själva arrangemanget svarar den som   
bokat för genomförandet.  
Utföraren behöver dock vid sådana arrangemang till-
sätta personal vid förberedelse och genomförande för 
att säkerställ att anläggningens skick, utrustning och 
teknik är anpassat för arrangemanget. 
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Vid simtävlingar på kortbana då extra läktare byggs 
tvärs i 50-m bassäng (inte varje år) ska Utföraren med-
verka vid uppbyggnad av läktare utifrån Utförarens an-
svar för lokal, vattenkvalité och påverkan på annan 
verksamhet. 
Utförarens merkostnad p g a arrangemang (arbetsin-
sats och störning i ordinarie drift) då sådan läktare 
byggs regleras enligt separat á-pris enligt prisbilaga (bi-
laga A2c.).         

 
K2.122  Övrig yttre skötsel av markytor  

 
Den tomt som tillhör simhallen ska hållas allmänt     
välordnad och städad. Upplag får ej ske inom tomten. 

       
   Skötsel av olika markytor: 
    

- Gräsytor och planteringar rensas från löv och   
        främmande föremål. 
 

- Hårdgjorda ytor rengöres kontinuerligt från grus, 
gräs, skräp, mossa och alger. Ej sopbara förore-
ningar spolas eller skrapas bort. 

 

- Grusytor ska hållas fria från ogräs. 
 

- Buskage och övriga planteringsytor och den öppna    
     ytan kring buskar och trädstammar rensas från löv 
     och skräp. 

      
   Skötsel av övrig markutrustning: 
 

Staket, grindar, yttre belysningsanläggningar och på 
terrass plan 10 förekommande lekutrustning skall skö-
tas, underhållas och hållas i funktion. För lekutrustning 
gäller att säkerhetsbesiktning ska genomföras årligen 
före maj månad, och de åtgärder som där av följer skall 
göras.   

    
På anläggningens flaggstänger (på torget)ska flaggning 
ske med kommunflagga. Även flaggning med Utföra-
rens logga etc får ske. Vid tävlingar får föreningsflagg-
ning och annan flaggning som tillhör arrangemanget 
ske.  På allmän flaggdag ska flaggning med Svensk 
flagga ske.  

 

För tomt mot Utebadet (Tinnis) se även bilaga D5. 
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K2.123  Parkeringsytor 
 

På simhallstomten finns inga parkeringsplatser.           
Handikapp-parkeringsplatser och plats för angöring 
finns på torget framför simhallens entré.  
Parkering hänvisas därför närmast till parkeringshus 
som ska byggas i nära anslutning till simhallen, samt 
parkering i angränsande kvarter. 
 
Parkering får ej anordnas på annan plats inom anlägg-
ningen.  

 

 

K2.2   Verksamhet 
 
K2.21   Verksamhet och öppethållande 
       
   Utföraren skall bedriva verksamheten och anpassa 

öppethållande utifrån att föreningsliv, skolor och  
besökande allmänhet skall ges en god service. 

    
   Anläggningen skall vara i drift för aktiviteter under hela 

året, med öppethållande alla veckans dagar.  
 
Utöver den föreningsverksamhet och annan använd-
ning av bassänger, ska anläggningen drivas så att den 
utgör en attraktiv miljö både för avkoppling och frisvård.    
Hur olika delar i den nya simhallen är tänkt att använ-
das och kapacitet avseende badande redovisas i bilaga  
C8. Faktauppgifter.   
 
Verksamheten skall bedrivas så att personer med så  
 väl funktionshinder som andra typer av handikapp kan  
 nyttja anläggningen. Liftar, lyftplattformar, badrullstolar 
och andra hjälpmedel för att dessa kunder ska kunna 
komma i och ur bassänger måste därför finnas på plats 
och kunna hanteras av den personal som är på plats.  
 

Öppettider uppdelat för olika delar 
 

Simhallen ska vara öppen alla dagar per år, förutom 
undantag som redovisas nedan. 
Öppethållande på helgdag = söndag. 
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   Grundkrav för allmänhetens tillgång till bassänger 
Under alla* tider då simhallen är öppen för allmänheten 
ska minst 6 st 25 m banor garanteras för allmänheten. 
 
Detta kan exempelvis ske antingen genom 6 st banor i 25 m 
bassängen, eller genom 2 st 50-m banor i 50 m bassängen + 2 
st 25 m banor i 25 m bassängen eller 50 m bassängen. 
 

* enda undantaget är då simtävlingar pågår i 50 m  
bassäng som kräver att avsimning sker i 25 m bas-
sängen. Då är minimum för allmänheten 3 banor. 
 
Bokning och service måste således anpassas så att 
detta alltid uppnås. 
 
Nedan angivna öppettider för allmänheten är minimum, 
utföraren får således ha mer öppet. Dock totalt maxi-
malt 100 timmar/vecka* för allmänheten.  
 
* Föreningsbokning före och efter öppethållandetider för allmän-
heten tillkommer utöver detta.   

 
De tider som angetts är det som ska gälla då simhallen 
är ny och öppnar för allmänheten. Då det inför start av 
en helt ny simhall är svårt att bedöma hur behov och 
efterfrågan kommer att se ut kan tider behöva att juste-
ras. Beställaren eller Utföraren kan därför vid föränd-
ringar av behov väcka frågan om justerade tider.        
En förändring kräver båda parters godkännande.  
Eventuell ekonomisk reglering av sådan förändring ska 
då ske enligt bilaga A2c. Prisbilaga.  
 

Simhallens entré och kassa 
Simhallens entré och kassa ska vara öppen och          
bemannad på alla tider som bassänger eller gym är 
öppet*.  
 
* gäller dock ej på tider nedan där entré sker via föreningsentré. 

 

50-m bassäng 
   vecka 33 – 24 vecka 25 – 32. 
måndag  10.00 – 20.00  stängd* 
tisdag – torsdag 06.30 – 20.00 06:30 – 20.00 
fredag  06.30 – 19.00 06.30 – 19.00 
lördag – söndag 09.00 – 18.00 stängd* 
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Bassängen får hållas stängd för service vecka 30 – 32 
då utebadets 50 m bassäng är öppen, men då ska 25 
m bassäng hållas öppen även tisdag – torsdag på de 
tider som skulle ha gällt för 50 m bassängen. 
  
Föreningstid: 
- * tillkommer bokningsbar 15.00 – 20.00 
- tidig morgonträning tillkommer om föreningstid     

bokas före ovanstående tider. Entré då via           
föreningsentré. 

- kan vecka 33 – 24 även bokas 2 timmar efter öppet-
tider enligt ovan 

 

25-m bassäng 
   vecka 33 – 24 vecka 25 - 32 
måndag  06.30 – 21.00  06.30 – 20.00 
tisdag – fredag 08.00 – 21.00 stängd* 
lördag – söndag 09.00 – 19.00 09.00 – 19.00 
 
Bassängen får hållas stängd för service vecka 28 – 29, 
men då ska 50 m bassäng hållas öppen även måndag 
på de tider som skulle ha gällt för 25 m bassängen. 
 
Föreningstid: 
- * bokningsbar 08.00 – 20.00 
- kan vecka 33 – 24 även bokas 2 timmar efter öppet-

tider enligt ovan 
 
Bassängdjup ska regleras och anpassas till aktuell 
verksamhet. 
 

Hoppbassäng 
   vecka 33 – 24 vecka 25 – 32 
måndag  10.00 – 21.00 stängd 
tisdag – fredag 08.00 – 21.00 10.00 – 20.00 
lördag – söndag 09.00 – 19.00 11.00 – 19.00 
 
Bassängen får hållas stängd för service vecka 28 - 29 
Föreningstid: 
- kan vecka 33 – 24 även bokas 2 timmar efter öppet-

tider enligt ovan 
 

Familjebad 
   vecka 33 - 24 vecka 25 - 32 
måndag – fredag 10.00 – 21.00 11:00 – 20.00 
lördag – söndag 09.00 – 19.00 11.00 – 19.00 
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Familjebad får stängas för service 2 veckor under 
vecka 25 – 32. I det fall hyresvärden behöver stänga för 
underhåll ska stängningen samordnas och ske under 
denna period. 
 

Undervisningsbassäng 
   vecka 31 – 24 vecka 25 - 27 
Bokningsbar  
måndag  07.30 – 17.00  07.30 – 17.00 
tisdag – torsdag 07.30 – 21.00 07.30 – 17.00 
fredag  07.30 – 17.00 07.30 – 17.00 
lördag - söndag 09.00 – 13.00 stängd 
 
Allmänt tillgänglig via simhallen 
måndag & fredag 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 
lördag – söndag 14.00 – 18.00 stängd 
 
Vid bokning ska skolors bokning prioriteras måndag – 
fredag 07.30 – 17.00. Driftentreprenören har dock rätt 
att schemalägga och disponera 5 timmar per vecka un-
der dessa tider för egen gruppverksamhet.   
 
Bassängen får hållas stängd; vecka 28 – 32. 
Bassängdjup ska regleras och anpassas till aktuell 
verksamhet. 
 

Relaxavdelningen 
      vecka 33 – 24 vecka 25 - 27 

 

måndag - damdag 08.00 – 21.00 stängd 
tisdag - herrdag  08.00 – 21.00 stängd 
onsdag – alla 10.00 – 18.00 stängd 
onsdag – bokbar* 18:30 – 21.00  18.30 – 20.00 
torsdag – alla 10.00 – 21.00  15.00 – 20.00 
fredag - alla   10.00 – 21.00 15.00 – 20.00  
lördag - alla  10.00 – 19.00 15.00 – 19.00 
söndag - familj** 10.00 – 15.00  10:00 – 15.00 
söndag - alla  16.00 – 19.00  stängd 
annan helgdag entreprenör avgör tid 
 
* Utföraren kan ha relaxen bokningsbar för olika          
arrangemang dessa tider. 
** familj, avser familjedag med entré via simhallen  
 
Relaxdelen får hållas stängd vecka 28 – 32. Hyresvär-
dens fastighetsunderhåll kan även komma att ske un-
der denna period. 
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Rehabbassäng 
 
På tider måndag – fredag klockan 07:30 – 17:00 är 
bassängen i första hand avsedd för verksamhet som 
faller under Social- och omsorgsförvaltningens          
ansvarsområde.  
Under dessa tider ingår ej bassängbevakning vid sådan 
verksamhet, utan den som bokat för verksamhet ska 
svara för erforderlig bemanning för sin verksamhet. 
 
   vecka 31 – 24 vecka 25 - 27 
Bokningsbar  
måndag - onsdag  07.30 – 20.00  07.30 – 20.00 
torsdag – fredag 07.30 – 17.00 07.30 – 17.00 
lördag - söndag 09.00 – 13.00 stängd 
  
Allmänt tillgänglig via simhallen 
torsdag – fredag 18.00 – 20.00 18.00 – 20.00 
lördag – söndag 14.00 – 18.00 stängd 
 
Vid bokning på andra bokningsbara öppettider än för 
Social- och omsorgsförvaltningens (må - fr kl 07:30 – 
17:00) ska bokning för rehabkunder i första hand priori-
teras.    
 
Bassängen stängd för service och underhåll; vecka 28 
– 30. 
 
Den bokning som sker på tider prioriterade för Social- 
och omsorgsförvaltning ligger ej till grund för beräkning 
av rörlig ersättning. 
 
Bassängdjup ska regleras och anpassas till aktuell 
verksamhet. 
 

Servering 
Servering i entréhall ska hållas öppet minst: 
- måndag – fredag 07:30 – 20:00 
- lördag – söndag 09:30 – 19:00  
- För tid före 09:00 tillåts som alternativ servering 

med utbud via automater/kassan  
 
Servering mot bassängsida ska hålla öppet på de tider 
familjebadet är öppen. 
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Servering på relax 
Servering på relax ska hålla öppet från klockan 11.00* 
till dess relaxen stänger. Servering behöver dock ej hål-
las öppet på ”Familjedagar”. 
 
* på dagar då relax öppnar senare, gäller öppethål-
lande fr o m en (1) timme efter relax har öppnat. 
 

Servering vid tävlingar 
Vid simtävlingar i 50 m bassängen äger bokande ar-
rangör rätt att själv ha servering på läktare och kom-
munikationsytor på denna del. 
Utföraren har dock rätt att även ha servering där om så 
överenskommes med bokad arrangör.  
 

Badshop 
I entréhallen i anslutning till serveringen finns en yta 
avsedd som badshop som utföraren kan driva. Utbudet 
på denna försäljningsyta ska i första hand vara badrela-
terat men kan även ha utbud för annan friskvård som 
bedrivs i simhallen.  
Badshopen ska hållas öppen minst 6 timmar om da-
gen. Badshopen får dock hållas stängd vecka 28 – 30. 
 
Om Utföraren inte bedriver badshop så som anges 
ovan har beställaren rätt att hyra ut ytan till annan     
aktör.   
 

Gym och torra friskvårdsytor  
Gym och torra friskvårdsytor på plan 11 ska hållas          
öppen minst på de tider som simhallens 50 m bassäng 
eller 25 m bassäng är öppen för allmänheten. 
Utbudet ska vara så att det utgör ett kompletterande 
frisvårdsutbud till motionssimning men också ha ett   
utbud som främjar landträning för de olika simsporter 
som har simhallen som sin träningsanläggning.  
Det ska även finnas träningsredskap speciellt anpas-
sade för personer med olika typer av funktionsnedsätt-
ning. 
 

K2.22   Öppethållandetider för föreningsverksamhet  
  

   I simhallen ska föreningslivet ha möjlighet att boka upp  
   föreningstid för sin egen verksamhet. 

Föreningstid är tider som ska kunna förläggas på  
kvällar, helger under simhallens öppettider och möjliga 
tider efter stängning som anges ovan. Tider ovan som 
anges som ”tidig morgonträning*” ingår ej i tider nedan. 
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* För info så beräknas exempelvis tidig morgonträning på 50 m 
längder hel bassäng, vara 3-4 vardagar/vecka med 1,5 timmar 
varje gång. 

 
   Följande grundmodell gäller för bokning av föreningstid: 
 

- Kortbana (25 m), i huvudsak bokad i 50 m bassäng, 
2 bantimmar kortbana kan bokas som 1 bantimme 
50 m 

o 200 bantimmar/vecka 
 

- 50 m (hela eller en sida helt bokad) 
o 25 m del alla banor; 20 tim/vecka  
o Kort del (prioritet vattenpolo men också         

simning) alla banor; 20 tim/vecka  
o 10 bantimmar/vecka hel bassäng*  

 
     * vid vattenpolomatcher då stor plan krävs enligt  
   regler så utökas tid med tid för match 
  

- 25 m bassäng (för simundervisning, simskolor och 
nybörjare), djup i anpassat läge 

o 70 bantimmar/vecka 
 

- Undervisningsbassäng 
o 35 timmar/vecka 

 
- Hoppbassäng (simhopp, UV-rugby och dyksport) 

o 15 tim/vecka får bokas av på tid tillgänglig för 
allmänhet* (helger efter 12.00 dock endast för 
tävling) 

o 10 tim/vecka på annan tillgänglig tid 
 

* vid tävlingar på lägst distriktsnivå får mer tid bokas av 
 

Viss del av föreningstid kan av föreningar behöva 
förläggas som tidig morgonträning före normal öppet-
hållandetid, respektive som träningstid efter normal  
öppethållandetid. Utföraren ska utan särskild 
ersättning (utöver normal avgift) medge detta, om  
bokande förening då själva svarar för öppnande/ 
stängning och säkerheten vid den bassäng som  
bokats. 

   
På bokad föreningstid avgör föreningen själv vilken typ  

 av föreningsverksamhet som ska genomföras och för  
 vem.  
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Tid som av arrangerande förening krävs för genomfö-
rande av tävlingar på lägst regional nivå tillkommer   
utöver ovan angiven omfattning av tider.                             
Sådan tävlingsdag utgår dock annan av föreningen  
bokad bassängtid i aktuell bassäng.  
    
Utföraren bör lämpligen inför varje månad göra   

 avstämning av kommande verksamhet både som  
Utföraren själv bedriver och som bokande förening-
ar/kunder har, för att på ett bra sätt koordinera de olika 
verksamheter och utbud som anläggningen samman-
taget erbjuder både föreningsaktiva och övrig allmän-
het. 
 

K2.23 Övrig bokning av bassänger 

 
Utöver föreningsbokning: 
 

Skolor 
Skolan bokar bassänger för simning inom skolans 
verksamhet. 
Tider som är speciellt avsedda för sådan bokning fram-
går ovan. Utöver dessa tider kan skolor boka tider i 
andra bassänger utifrån de prioriteringsregler som gäl-
ler. 
 

Rehabbverksamhet i rehabbassängen 
Rehabbassängen är prioriterad för Social- och         
omsorgsförvaltningens verksamhet måndag – fredag 
klockan 07.30 – 17:00 så som anges i avsnitt K2.21 
ovan. 
 

Andra kunder 
Andra kunder kan boka utifrån de prioriteringsregler 
som gäller. 
 

För utförarens egen verksamhet 
Utföraren kan boka upp bassänger (ej Familjebad och 
hoppbassäng) på tider avsedda för allmänheten så 
som anges ovan och under förutsättning att inte            
allmänhetens tillgång till bassänger eller andras behov 
av bokning störs. Den minimitilldelning av tillgång på 6 
banor (25 m) gäller dock alltid. Om 50 m bassängen ej 
är bokad för föreningsverksamhet under öppethållande-
tider ska alltid allmänheten ha tillgång till minst 5 st    
50 m-banor.  
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Tider i undervisningsbassäng och rehabbassäng som 
ska vara allmänt tillgängliga via simhallen kan ej bokas 
upp. 
 

K2.24   Allmänt beträffande öppethållande  
 
   Med öppethållandetid avses den tid besökande kan 

nyttja bassänger och attraktioner inom anläggningen. 
Inskränkningar i öppethållandet genom att bara hålla 
vissa  delar öppna får ej ske utöver vad som framgår av 
förfrågningsunderlaget.   
 
Omklädningsrum inklusive därtill tillhörande duschar 
och bastu skall kunna nyttjas 30 minuter efter öppethål-
landetidens slut.   
 
Med föreningstid avses bassängtid som föreningslivet 
disponerar för att bedriva verksamhet (i bassänger) för 
föreningsmedlemmar eller för tävlingsarrangemang. Ti-
der för att byta om tillkommer således, 
 
På föreningstid gäller de avgifter och villkor som i övrigt 
framgår av förfrågningsunderlaget. 
Se även bilaga C7. Avgifter och Bokningsföreskrifter.  
 
Beställaren äger rätt att avropa förändrade drifttider  
enligt till villkor enligt bilaga A2c. Prisbilaga. 

    
K2.25   Policy för prioritering av bassängtider 
    

Enligt beslut av kultur- och fritidsnämnden, § 7, 9 mars 
   2000. 
    

   ” I Linköpings kommuns tempererade bad skall det 
erbjudas tid för så väl föreningsaktiviteter som för 
allmänhetens spontanbesök. 
 
Tider skall förläggas och fördelas så att såväl före-
ningsliv som allmänhet erbjuds godtagbara bassängti-
der. Principer för fördelning av tider mellan olika före-
ningar, olika idrotter och olika åldersgrupper skall följa 
de principer som gäller generellt i Linköpings kommun. 
 
Organiserad verksamhet arrangerad av såväl förening-
ar som driftentreprenören skall under allmänhetens 
öppettider anpassas så att allmänheten ändå har till-
gång till varje typ av attraktion.  
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Undantag måste dock till viss del ske avseende tillgång 
till hoppmöjligheter för allmänheten, vid de tillfällen som 
föreningsdriven verksamhet bedrivs som hindrar all-
mänhetens utnyttjande av hopptorn och trampoliner. 
Då organiserad verksamhet bedrivs i 25-meters re-
spektive 50-meters bassänger på allmänhetens tider 
måste minst 3 banor i en bassäng vara tillgängliga för 
allmänheten. 
Undantag från policyn kan göras för tävlingar och större 
arrangemang efter samråd med kultur- och fritids-
nämnden.” 

 
K2.26  Prioritering av bassängtid i rehabbassäng 

 
För verksamhet måndag – fredag klockan 07.30 – 
17.00 sker följande prioritering: 

1. Terminsbokad rehabverksamhet sanktionerad 
av Social – och omsorgsnämnden 

2. Annan bokning för rehabverksamhet – bok-
ning måste ske minst 14 dagar i förväg 

3. Annan bokning 
4. Om tid ej är bokad 7 dagar i förväg kan utföra-

ren använda tiden för egen verksamhet.     
 
För övrig bokningsbar tid: 

1. Bokning för rehabverksamhet – bokning 
måste ske minst 14 dagar i förväg 

2. Annan bokning 
3. Om tid ej är bokad 7 dagar i förväg kan utföra-

ren använda tiden för egen verksamhet.     
 
K2.27   Stängning av anläggningen under driftperiod 
 

Anläggningen får hållas stängd maximalt en (1) dag  
 per år under pågående driftperiod vid tidpunkter som  
 överenskommes med beställaren. 

 
Anläggningen får också stängas tidigare vissa storhel-
ger. 
- Julafton, nyårsafton och midsommarafton, kl 14.00 
- Juldagen, nyårsdagen, långfredagen, påskafton, 

påskdagen och pingstafton och nationaldagen, kl 
16.00 

Öppnande ovanstående dagar är som normalt, dock  ej 
före kl 08.00. 
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K2.28 Användande av andra ytor och lokaler 

 
Under 50-metersbassängens läktare finns två klubb-
kontor för simföreningar. Dessa ska kunna bokas av 
föreningar enligt fastställd avgift. 
 
Under 50-metersläktaren finns två mindre omklädnings-
rum för elitsimmare. Dessa omklädningsrum ska kunna 
nyttjas av elitsimmare utan särskild avgift. 
 
Simföreningar har även rätt att använda ytor ovanför 
läktare på 50 m bassängens långsida för träning och 
uppvärmning utan särskild avgift.  
 
I anläggningen finns även förråd för simföreningars    
utrustning. Dessa ska kunna bokas av föreningar enligt 
fastställd avgift. 
 
I tävlingssekretariat vid 50 m bassängen äger simföre-
ningar med tävlingar i 50 m bassängen rätt att förvara 
datorer och annan teknisk utrustning som används vid 
tävlingsarrangemang.  
 
På plan 11 finns ett konferensrum. Utanför de tider det 
används för Utförarens administration och verksamhet 
ska detta konferensrum kunna bokas av simföreningar 
och andra som är verksamma i simhallen enligt fast-
ställd avgift. Beställaren äger även rätt att disponera 
detta konferensrum i samband med möten i simhallen 

 
 

K2.3   Kundbemötande, bemanning och marknadsföring 
 
K2.31   Service och information 
 
   Beställaren ställer stor vikt vid att Utförarens 
   personliga service och bemötande mot allmänhet, 
   föreningar, publik och övriga besökare hålls på en nivå 

som uppfattas positivt av vederbörande. 
  
   Utföraren skall under de tider anläggningen hålls 
   öppen kunna svara på förfrågningar om bl.a öppet- 
   hållandetider och priser samt ta emot klagomål/fel- 
   anmälningar för vidarebefordan och avhjälpande/  
   åtgärd. 
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Personer som ska simma och är blinda eller har annan 
funktionsnedsättning som kräver särskild information 
eller assistans för sitt besök ska erhålla det av Utföra-
ren via kontakt med kassan. 
För den rehabverksamhet som bedrivs i rehabbas-
sängen svarar den som bedriver verksamheten själv för 
assistans till sina deltagare.  

 
Utföraren skall aktivt arbeta för att samverka med 

   föreningar för att positivt utveckla anläggningar och 
   minska kommunens kostnader för anläggningar och 
   verksamhet. 
     

Vid anläggningen finns även kommunens ”flytvästdepå” 
där barn kan hyra flytvästar. I uppdraget ingår det att 
ge den service som det innebär att hyra ut flytvästar 
(ca 50 st). Utföraren har rätt att ta ut hyra som 
täcker kostnaden för denna administration och 
förnyelse av flytvästar. 

   
   Service till allmänheten skall ske från ett  (1)    
   telefonnummer anslutet till kommunens växel. 
 

På hemsidan samt på anläggningen ska det på ett tyd-
ligt och enhetligt sätt informeras om: 
- öppethållandetider 
- vem man ska kontakta om problem uppstår 
- vilka ordningsregler som gäller 
- vilka banor i 50 m bassäng som är tillgängliga för all-
mänheten timme för timme 
- för dagen eventuella störningar (ej tillgänglig bassäng 
eller attraktion etc) 
- tävlingsarrangemang de närmaste två veckorna som 
kan innebära trängsel i omklädningsrum eller medföra 
att viss bassäng ej kan nyttjas av allmänheten  
- särskild information som kan behövas för personer 
med olika typer av funktionsnedsättning. 
 
Utföraren skall även svara för att aktuell information om 
anläggningar, öppettider mm finns tillgänglig länkad via 
kommunens hemsida. 
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K2.32   Tillsyn/övervakning/bemanning 
 
   Anläggningen skall under de drifttider den hålles öppen 
   vara bemannad av Utföraren. 
   Bemanning skall ske utifrån bl a: 

- service 
- säkerhet för badande 
- ordning och tillsyn 
.     

   För badgästernas trygghet skall bassänger vara  
”bevakade”. 
 
Drunkningslarm i 50 m bassäng och hoppbassäng ska 
vara aktiverat och övervakat av utförarens personal. 
Frånkoppling av larm kan behövas göras vid viss typ av 
bokad verksamhet. Larm måste då alltid återaktiveras 
direkt efter sådan bokning. All frånkoppling av drunk-
ningslarm under tider då badet är öppet måste loggas.  
 
Drunkningslarm ersätter inte personell bevakning vid 
bassänger. 
 
Det är Utföraren 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 upphandlingsdokument och avtal. 

    
Erforderlig personaltäthet av badvakter/badmästare 

 skall finnas för att badgästerna skall känna sig trygga. 
 
Under alla tider som bassänger är öppna för allmän-
heten ska det finnas en huvudansvarig personal på 
plats med ansvar för bassänger och säkerhet för ba-
dande. Denna person ska vara utbildad badmästare el-
ler ha annan för uppgiften relevant utbildning och do-
kumenterad erfarenhet. I kassan ska det alltid vara an-
slaget vem som för stunden är ansvarig person. 

 
   Personal som är i tjänst skall genom enhetlig klädsel 

etc lätt kunna kännas igen av besökarna. Uniformerade 
väktare som anlitas av leverantören för tillsyn och be-
vakning omfattas ej av detta.  
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   Utföraren skall även hålla personal eller annat   
   anlitat företag i jour under de tider anläggningen ej 
   är bemannad i det fall akuta fel uppstår som   
   omedelbart måste åtgärdas för att inte vålla onödig  
   skada på anläggningen eller omgivningen. 
            
   Jourpersonal/jourföretag skall vara uppkopplade via  
   driftlarm. 
   
K2.33   Flexibelt öppethållande 
 
   Förutom vad som framgår av K2.21 skall viss   
   anpassning av öppethållande kunna göras för att möta 
   eventuella ”kundbehov” vid lov, studiedagar, tävlings- 
   evenemang etc. 
 

Beställaren äger rätt att minska anläggningens öppet-
hållande vilket då ska ske och regleras enligt vad som 
anges enligt bilaga A2c. Prisbilaga. 

 
K2.34   Marknadsföring 
 
   Utöver den marknadsföring som föreningslivet gör för 
   sina verksamheter, skall Utföraren marknadsföra 
   anläggningen avseende den verksamhet som kultur-  
   och fritidsnämnden beställt, så att föreningar och   
   allmänhet får kännedom om anläggningen och de  
   resurser den har att erbjuda. 
 

Vid marknadsföring av entréavgifter, verksamhet, aktivi-
teter etc inom ramen för uppdraget, skall det framgå att 
det är 
Linköpings kommun, Kultur- och fritidsnämnden som  

  är huvudman för anläggningen.  
    
K2.35   Utbud i servering, kiosker och automater 
 
   På en anläggning som Linköpings simhall och  
   Tinnerbäcksbadet ska det även finnas att tillgå sunda  
   kostalternativ och drycker för den som så önskar. 

I serveringar och automater skall därför även ett brett 
utbud av sunda kostalternativ, frukt och drycker mark-
nadsföras och exponeras tydligt och finnas att köpa. 

   I utbudet ska också ekologiska och socialt hållbart  
producerade alternativ finnas. 
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I det fall Utföraren avser att sälja alkoholhaltiga drycker 
 på relaxavdelningen i form av öl eller vin för vilket sär-
skilt försäljningstillstånd krävs, så ska Utföraren in-
hämta och ombesörja detta.   
I det fall sådana drycker säljs gäller följande: 
- Ingen försäljning av sådana drycker före klockan 

12:00 eller efter klockan 21:00. 
- Ingen sådan försäljning vid tillfällen då barn under 

18 har tillträde till relaxavdelningen.   
- Besökare som inhandlat sådana drycker får ej gå 

vidare ut i den allmänna simhallsdelen. 
Någon annan försäljning av alkoholhaltiga drycker får ej 
ske inom anläggningen.  

       
 

K2.4   Vissa avgränsningar  
 
K2.41   Intäkter och avgifter 
 

Under de drifttider (öppethållandetider) som anlägg- 
 ningen hålls öppen på uppdrag av Beställaren skall de 
avgifter och de föreskrifter för besök och bokning som 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer tillämpas.  
Verksamhet i rehabbassängen på de tider som dispo-
neras av Social- och omsorgsförvaltningen är dock un-
dantaget och ska hanteras enligt avsnitt K2.42 nedan.  

 
   För avtal skall följande förutsättningar gälla:  
 

1, avgifter enligt bilaga C7. Avgifter och Bokningsföre-
skrifter. Intäkter från dessa avgifter tillfaller Beställaren 
och ska av Utföraren hanteras som ”klientmedel” som 
ska inbetalas till beställaren.  
De avgifter som är beslutade utgår från att det är: 
- 0% moms på besök i simhallen 
- 25% moms på tillägg för besök till relaxavdelning.    
 

 

2, eventuella ändringar av avgifter kan endast beslutas 
av beställaren genom beslut i kultur- och fritidsnämn-
den. 
 
3, för av Utföraren levererad tilläggsprodukt till bad-
besöket och den avgift kund erlagt för detta, ska Utföra-
ren ta ut ett tilläggspris mot kund. Detta gäller exem-
pelvis för gymbesök, simundervisning, vattengymnastik 
och gruppträning i samband med att avgift för bad har 
erlagts.  
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Utföraren fastställer själv pris för tilläggsprodukten. För 
dessa tilläggsprodukter ska gällande momssatser till-
lämpas vid prissättning. 
Den del av det pris kund betalar som utgörs av den  
avgift som Kultur- och fritidsnämnden fastställt tillfaller 
alltid Beställaren och ska hantera enligt punkt 1 ovan.  
   
4, priser för produkter utöver ovan där betalning för  
besök i baddelen ej ingår, såsom exempelvis för mas-
sage,  behandlingar, babysim, utbud i serveringsverk-
samhet och övrig försäljning direkt mot kund fastställer 
Utföraren själv. 
För detta produkter ska gällande momssatser tillämpas 
vid prissättning. 
 
För öppethållande av anläggningen utanför de tider 
som anläggningen hålls öppna på uppdrag av beställa-
ren, har Utföraren rätt att ta ut marknadspriser där an-
nat ej framgår ovan.  

 
   I Utförarens affärsrisk ingår att påta sig ekonomiskt 

ansvar för eventuell återbetalning av avgifter, rabattkort 
etc: 
- i det fall återbetalning är orsakad av att Utföraren  
  ej fullgjort åtaganden mot betalande kund 
- i det fall avtalet hävs på de grunder som framgår av 
avtalet. 

 
De intäkter respektive förening eller annan kund under  
tid som den bokat får in från sin verksamhet tillfaller 
föreningen/kunden. 
 
Det kassasystem Utföraren har ska kunna hantera och 
separera de intäkter som är Beställarens respektive  
Utförarens så att korrekt särskiljning av moms sker och 
kvitto skrivs utifrån om intäkten tillfaller Beställaren eller 
Utföraren.   
 
Det måste således tydligt framgå både vid kundens köp 
och på kvitto om det är Beställaren eller Utföraren som 
betalning sker till. 

 
K2.42   Hantering av bokning och avgifter för rehabbassängen 
    

I Utförarens uppdrag ingår att hantera bokning av     
rehabbassängen och ta fram underlag till Social- och 
omsorgsförvaltningen för fakturering. 
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Avgiftssättning av bokning av rehabbassängen som 
sker inom den verksamhet som Social- och omsorgs-
förvaltningen sanktionerat inom de tider de disponerar 
hanteras helt av Social- och omsorgsförvaltningen. 
Intäkter från dessa avgifter utgör således ej grund för 
beräkning av rörlig ersättning.     

   
K2.43   Reklam 
 

Ingen reklam får monteras så att den kan skada ytskikt 
eller tätskikt eller fuktspärr i golv, väggar eller tak. 
 
Huvudprincipen är att föreningslivet som använder 
respektive anläggning har rätten till reklam vid sina täv-
lingsarrangemang. Sådan reklam får bara förekomma 
vid den bassäng där tävling sker samt vid entréer för 
publik och aktiva till denna bassäng.                              
 
Föreningarna har även rätt att montera upp TV-
skärmar för information om sin föreningsverksamhet, 
någon sponsorreklam får ej förekomma på dessa 
skärmar. Plats för dessa skärmar framgår av särskild 
ritning. 
 
Utföraren ska då föreningar vill sätta upp reklam han-
tera detta.  
Utföraren får från föreningslivet ej ta ut högre 
ersättning än vad som krävs för att täcka eventuella 
direkta kostnader p g a reklamen (exempelvis; för mon-
tageanordningar, och för upp- och nedtagning).  
För alla tillstånd om uppsättning av reklam, måste det 
inskrivas att den måste tas ner/tas bort/täckas om det 
påkallas vid arrangemang/evenemang där så krävs. 

   
Beställaren kan under avtalstiden komma att införa 
speciella regler för prioritering mellan olika föreningar.  
Sådan förändring skall ej föranleda förändring av er-
sättning till Utföraren. 
 
Beställaren har dock rätt att utan kostnad på ”arena-
plats” (nära bassäng) vid simtävling ha skylt/logotype 
(minst 1,5 m lång och 0,9 m hög) uppsatt för kommu-
nens räkning. Eller att sådan reklam för kommunen ska 
rulla på den bildskärm som används vid arrange-
manget.  
 
 
 

69



 

        29 
 
 
Utöver ovanstående får Utföraren på anläggningen ha 
följande reklam: 
- Tv- skärmar i entréhall/kassa/servering enligt sär-

skilt ritning. 
- Tv-skärmar i gym  
- Ytterligard maximalt 5 Tv-skärmar i anläggningen 
- Skyltad reklam i gym max 10 m2 
- Skyltad reklam ovanför läktare i 50-m bassäng max 

10 m2 
- Skyltad reklam i entréhall max 2 m2 

 
Utföraren fr ej sälja reklamplats inom anläggningen, 
utan endast reklam för den verksamhet som bedrivs på 
anläggningen. 
   
Annan reklam får ej förekomma i anläggningen utan 
beställarens skriftliga medgivande. 

 
K2.44   Andra hyresgäster och avtal 

 
I anläggningen finns kontorslokaler förberedda (råytor) 
för föreningsverksamhet på plan 11 mot Emriks gata. 
Hantering av upplåtelse Av dessa ytor hanteras av   
beställaren och intäkter från detta tillfaller ej utföraren 
eller ingår ej i grunden för beräkning av rörlig ersätt-
ning. 
Utföraren svarar sedan för kommunens räkning för     
löpande kontakter med den som har lokalen och hante-
rar felavhjälpande, hantering av kodlås och frågor kring 
brandskydd, brand och utrymning. 
 
Utföraren får ej teckna avtal som rör anläggningen eller 
leveranser till anläggningen som sträcker sig längre än 
uppdraget. 

 
   Entrékort, rabattkort etc får ej säljas med en 

giltighetstid längre än ett år från försäljningsdatum. 
Detta skall framgå på kortet. 
I övrigt gäller vad som anges ovan samt bilaga C7             
Avgifter och Bokningsföreskrifter.. 
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K2.45 Utebadet – (Tinnis) 
 

Förutsättningar för drift och öppethållande av                    
Utebadet med tillhörande grönytor edovisas i separat 
kravspecifikation, Bilaga D5. 
Simhallens och utebadets drift ska dock vara samord-
nad som ett sammanhållet utbud. 
 
Utgång till utebadet kommer även att ska ske via  

 Simhallen på plan 09. 

 
K2.46   Verksamhetsstart och invigning  
 

Inför att den nya simhallen färdigställs och verksam-
heten ska flyttas över till den nya simhallen kommer 
vissa frågeställningar behöva koordineras med             
Utföraren redan innan simhallen ska öppnas. Detta för 
att Utföraren med sin driftkompetens ska kunna med-
verka vid provdrift, driftgenomgångar och inköp av in-
redning.  
 
Det är också viktigt att Utföraren tidigt marknadsför och 
lanserar de nya simhallen och dess utbud samt förbe-
reder kassafunktioner och medverkar vid invigning. 
 
Precisering av denna del framgår av separat handling. 
Bilaga C6. Kravspecifikation uppstart ny simhall. 
 

 

K.3   Mål - Anläggningens kvalité och utveckling  

    

Beställarens ambition och utförarens uppdrag är att 
den nya simhallen ska vara en av de bästa och mest 
kompletta badanläggningarna i Sverige som lockar alla 
som bor och verkar i Linköping med omnejd till att    
besöka simhallen. En anläggning där alla känner sig 
välkomna och inspireras till fysisk aktivitet. 
Simhallen ska även drivas så att tävlingsarrangörer ser 
den nya simhallen som en attraktiv plats att genomföra 
tävlingsarrangemang. 
Fastän anläggningen är ny måste driften, kringutbudet 
och aktiviteter hela tiden hålla en hög nivå och även  
utvecklas.  
Utveckling får dock ej ske på bekostnad av grundkon-
ceptet badet. 
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Simhallens utveckling ska även ske utifrån att simhal-
len och Utebadet (Tinnis) som bad och rekreationsom-
råde ska utgöra ett samlat utbud som attraktiv plats för 
simsport, bad, avkoppling, lek och aktiviteter.  
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 Utebadet (Tinnis)                       Bilaga D5. 

 

  

 Kravspecifikation  

  

 
 Uppdragsperiod: 2021-08-16 – 2025-07-31 och med möjlig 

 option som längst t o m 2027-07-31 

 
 Linköpings kommun 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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K2   ENTREPRENADFÖRESKRIFTER 
 

K2.1   Allmänt 
 
   Denna kravspecifikation för utebadet (Tinnis) utgör  

tillägg till Kravspecifikation för Drift av Befintlig simhall 
(bilaga B5,) respektive Drift av ny simhall (bilaga C5.).    

 
 
K2.11   Anläggning 
 
   Utförarens åtaganden och ansvar för anläggningen 

gäller för den period som gäller avtal kopplat till Drift av        
befintlig simhall respektive för Drift av ny simhall.  
 

   Detta innebär att Utföraren under denna period   
   svarar för samtliga kostnader som uppkommer för  
   uppdragets fullgörande och utförarens    
   verksamhet på anläggningen. Således ingår i färdig  
   prestation allt*vad som krävs i arbete, material, 
   hjälpmedel, avgifter mm, förutom hyror enligt bifogat 
   hyresavtal (som betalas av beställaren). 
    

* Anm: observera förändrat ansvar för media mm i samband 
övergång till drift av ny simhall.   

 
K2.110  Tekniska begränsningar 
 

Det antal människor som kan vistas i anläggningen, till 
vad anläggningen kan användas och vad som får han-
teras i serveringslokaler, begränsas dels av myndig-
hetskrav och dels av fysiska och tekniska 
begränsningar i vattenrening, ventilation etc. 
För eventuella åtgärder som krävs för ändrad använd-
ning eller utökad användning svarar Utföraren. 
 

K2.111  Utförande av drift och skötsel, tillsyn och underhåll 
 
   Se avsnitt K2.111 i Bilaga B5 respektive C5. 

Utföraren ska även: 
- på hösten, inför vintern utföra de åtgärder med bas-
sänger och teknisk utrustning så att de inte de lider 
skada då det blir minusgrader ute. 
- på våren vidta de åtgärder som krävs efter vintern för 
att sätta bassänger och teknisk utrustning i drift. 
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Notera att det kommer att byggas en ny vattenrenings-
anläggning för utebadet som tas i drift antingen som-
maren 2021 eller 2022. Teknikrum för detta är placerat 
under mark på 50-m bassängens ena kortsida. 
  

K2.112  Städning och renhållning 
 
   Utföraren svarar för all städning och renhållning 
   i och på byggnader samt inom det mark- och vatten- 
   område som ingår i anläggningen och vad som i 
   övrigt åvilar hyresgästen enligt Hyresavtalet. 
            
   Städning och renhållning skall genomföras i den   
   omfattning att anläggningen ger ett allmänt rent och  
   vårdat intryck.  
   Detta innebär att städning och renhållning inom vissa  
   delar av anläggningen måste utföras flera gånger per  
   dag. I städning ingår även yttre och inre fönsterputs.   

 
Städning omfattar även all inredning. Kläd- och förva-
ringsskåp ska även städas invändigt.  
 
Vid slangspolning av golv i omklädningsrum får ej vat-
ten lämnas kvar på golven utan ska skrapas av med 
raka. 
Speglar och rostfria ytor/inredningsdetaljer ska torkas 
av för att förhindra att fläckar/missfärgningar uppstår.  
 
Städning, underhållsåtgärder etc skall så långt det är  
 möjligt utföras under sådana tider så besökande blir  
 minst störda. Utföraren ska så långt det är möjligt vid 
städning under öppettider använda kvinnlig personal på 
damavdelning och manlig personal på herravdelning.   
 
Bassänger ska rengöras efter vintern. 
 

K2.113  Snöröjning och halkbekämpning 
 

Utföraren svarar för all snöröjning och halk-  
 bekämpning inom till anläggningen tillhörande mark- 
 område, i det fall det krävs för att kunna fullgöra upp-
draget. 
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K2.114  Periodiskt underhåll och reinvesteringar förutom vad 
   som åvilar fastighetsägaren. 
 

Utföraren skall årligen upprätta och delge    
  beställaren en årsvis uppdelad tvåårig plan för behovet  

av periodiskt underhåll* och reinvesteringar förutom det 
som åvilar fastighetsägaren och som regleras i separat  
Hyresavtal/Förvaltningsavtal.  
Planen ska vara prissatt och överlämnas till beställaren 
årligen under februari månad. Den första planen ska 
tas fram 2022. 
 
* planen behöver endast omfatta 50 m bassäng, strand, lekytor,   
omklädningsbyggnad med servering och kassa eftersom badsjö 
och parkytor mot ny simhall och Snickaregatan ska iordningstäl-
las efter att ny simhall är färdigbyggd. 

 
Beställaren avgör behovet och beslutar och ansvarar 

   för genomförandet i samråd med Utföraren.  
 

För periodiskt underhåll på fastigheten svarar fastig-
hetsägaren enligt gällande Hyresavtal/Förvaltningsavtal 
Det åvilar Utföraren att föra erforderlig dialog med fas-
tighetsägaren för åtgärdande. 
 
Ritningar, driftinstruktioner, skötselanvisningar med an-
ledning av genomförda åtgärder eller inköp av nya ma-
skiner eller inventarier under kontraktstiden ska av        
Utföraren arkiveras i ett exemplar på anläggningen.  
Arkiv tillhör anläggningen. 

 
K2.115  Maskiner och inventarier 
 

Se avsnitt K2.115 i Bilaga B5. Respektive C5, samt: 
 

- Avseende kassasystem (komplett funktion inkl data 
och entrégrindar mot Torkelbergsgatan) svarar Utföra-
ren för alla kostnader att hålla system i funktion. 
 

K2.116  Allmänna kvalitetskrav 
 
   Utföraren skall anpassa anläggningens drift efter de 

krav/behov som allmänhet respektive olika vatten-
sporter (simning, vattenpolo mm) har, samt med hän-
syn till de regelkrav som ställs från de olika idrotterna. 
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Kvalité på belysning, inomhusklimat, ljudanläggningar  
etc skall utöver vad som särskilt framgår, följa vederta-
gen praxis för denna typ av anläggning.  
Bastuar skall hållas i drift. 

   Tvålautomater med tvål skall finnas i duschrum och  
toaletter. 

   Vid bokad föreningsverksamhet ska Utföraren svara för 
att normal utrustning (banlinor, mål, etc finns att tillgå.     

  
   Utföraren svarar för att instruera bokande förening- 
   ar hur utrustning ska användas.  
 

Utföraren ska hålla sand- och gräsytor attraktiva för lek 
och rekreation och på dessa ha utrustning som stimule-
rar till olika aktiviteter.   

 
K2.117  Vattenkvalité 
 
   Utföraren skall tillse att bassänger* och badsjö* håller  
   god vattenkvalité samt uppfyller myndighetsdirektiv. 
   Skräp och fasta föremål får ej finnas i bassänger då det 

är öppet. 
 
   * initialt gäller detta bara 50 m bassäng. Se vidare  

under scenariebeskrivning avsnitt K4.1 nedan. 

  
Bottensugning av bassänger* skall genomföras  
dagligen (utanför öppethållandetider) om så krävs för 
att hålla god vattenkvalité även rengöring av bassäng-
sidor, skvalprännor och andra ytor i bassänger ska   
hållas rena för att inte försämra vattenkvalitén och kun-
dens upplevelse av att vattnet är rent och fräscht.  

 
   I det fall myndighet påfordrar att åtgärder måste ske för 
   att uppfylla myndighetsdirektiv, skall Utföraren  
   genomföra åtgärd omedelbart. 
    
K2.118  Temperaturkrav 
 
   Utföraren skall svara för att följande temperaturkrav  
   uppfylls då anläggningen är öppen för besökande: 
       
   Lufttemperatur i lokaler 
      Lokaler    enligt normal standard 
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Vattentemperatur 
      bassäng 50 m  min 26,5 °C * 
      ev nya bassänger: 

- Barnbassäng min 26,5 °C * 
- Liten bassäng  min 26,5 °C * 
- Badsjö  min 22 °C  

 

      * får sänkas till min 25 °C vecka 33. 
 

   Torrbastu 
      lufttemperatur  75 - 85 °C 
 
K2.119  Övrig yttre skötsel av markytor  

 
Det markområde som tillhör anläggningen ska hållas 
allmänt välordnat och städat. Upplag får ej ske inom 
området för annat än för materiel som tillhör anlägg-
ningen. 

 

Vårrengöring 
 

   Vårrengöring utföres efter snösmältningen. 
    

   a, Gräsytor och planteringar rensas från löv och   
       främmande föremål. 
 

   b, Hårdgjorda ytor rengöres från grus, ogräs, skräp,  
       mossa och alger. Ej sopbara föroreningar spolas  
       eller skrapas bort. 

 

c, Buskage och övriga planteringsytor och den öppna    
    ytan kring buskar och trädstammar rensas från löv 
    och skräp. 

 

   Gräsytor 
 

   Gräsytor skall klippas regelbundet ca varannan vecka  
   till en höjd av 3-5 cm. Gräsytor skall dock klippas i så  
   god tid att maskrosor och andra ogräs inte hinner gå i  
   frö. Klippfrekvensen skall anpassas till tillväxten hos  
   gräset. Ränder av oklippt gräs får ej kvarlämnas. 
   Efterputs intill kanter, staket, träd buskar o dyl utföres  
   vid behov.  
   Vid behov skall även vattning, gödsling, luftning,   
   dressning och ev kompletteringssådd utföras.  

    

   Grus- och plattytor 
 

Grus- och plattytor skall hållas fria från ogräs. 
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Skötsel av träd och buskar 
 

   Träd och buskar skall skötas. 
Buskar skall årligen gallras ur och klippas samt hållas 
fria från ogräs. 
Buskar utmed staket ska skötas så att de ger en skyd-
dande inramning runt området men får ej låtas växa 
högre än staket och breda ut sig mer än 2 dm ut genom 
staket och hållas efter utifrån detta.  

 
   Träd får ej tas ner utan tillstånd av beställaren.  
   Stamskott, skadade grenar eller grenar som riskerar att 
   falla ner skall dock tas bort. 

    

   Skötsel av övriga planteringsytor 
 

Övriga planteringsytor ska skötas och vid behov kom-
pletteras med nytt växtmaterial.  

 

Skötsel av yttre blomlådor 
 

   Blomlådor på fasad till Tinnerbäcksbadet servering  
   samt blomlådor innanför Tinnerbäcksbadets entré ska  
   hållas planterade med blommor under driftperioden. 
 

Skötsel av sandytor  
    

Sandstrand och andra sandytor som utgör lekytor för 
barn ska hållas rena från främmande föremål och så-
dant som barnen kan skada sig på. Ytor luckras och 
kratts vid behov och ska hållas fria från ogräs. 
Eventuell påfyllnad av ny sand ingår ej. 

   

   Skötsel av övrig markutrustning 
 

   Staket, grindar, belysningsanläggningar lekutrustning  
mm skall skötas, underhållas och hållas i funktion.  
För lekutrustning gäller att säkerhetsbesiktning (enligt 
myndighetskrav) och de åtgärder som där av följer skall 
göras minst 1 gång per år, första gången minst             
2 veckor innan Tinnerbäcksbadet öppnar, så att åtgär-
der kan vidtas så att utrustningen kan användas då  
badet öppnar.  

   Belysning runt badsjön skall året runt hållas tänd efter  
   mörkrets inbrott och minst fram till 24.00.  
 

 

 

 

79



 

   8 

  

På anläggningens flaggstänger ska flaggning ske med 
kommunflagga. Även flaggning med Utförarens logga 
etc får ske. Vid tävlingar får föreningsflaggning och an-
nan flaggning som tillhör arrangemanget ske.  På all-
män flaggdag ska flaggning med Svensk flagga ske. 
Flaggstänger vid 50 m bassäng (5 st) ska kunna         
användas av arrangör av tävlingar i bassängen.  

 

   Bryggor 
 

   Bryggor* skall skötas, underhållas och hållas rena 
från fågelträck. Uppstickande spikskallar eller uppstick-
ande skruvar får ej förekomma. 
 

* Då uppdraget startar finns endast brygga på land vid barn-
stranden. 

 

   Parkeringsytor 
 

Se Bilaga B5. Avsnitt K2.120 respektive Bilaga C5.  
Avsnitt K2.123 

 

 

K2.2   Verksamhet 
 
K2.21   Verksamhet/nyttjande, anläggning 
    
   Utföraren skall bedriva verksamheten och anpassa 

öppethållande utifrån att föreningsliv, skolor  och  
besökande allmänhet skall ges en god service. 

    
 Anläggningen skall vara i drift för aktiviteter alla dagar 
då den ska vara öppen.  
 
Utöver den vattenverksamhet som sker ska anlägg-
ningen drivas så att den utgör en attraktiv miljö både för 
avkoppling och friskvård.     
 
 Verksamheten skall bedrivas så att personer med så  
 väl funktionshinder som andra typer av handikapp kan  
 nyttja anläggningen. Liftar och andra hjälpmedel för att 
dessa kunder ska kunna komma i och ur bassänger  
måste därför finnas på plats och kunna hanteras av 
den personal som är på plats.  

    
Utebadet med tillhörande parkområde skall hållas          
öppet vecka 23 - 33, samt två dagar för simtävling i  
slutet av maj.    
Entré till badet ska ske via Torkelbergsgatan. 

80



 

        9 
 
 
Då ny simhall har öppnat ska kunder som löst entré till 
ny simhall även kunna gå mellan ny simhall och uteba-
det genom den passage som finns i nya simhallen på 
plan 09 och styrs via ”taggarmband”.  
 
De öppethållandetider som anges är minimitider för 
öppethållande. 
 
Öppethållandetider 
 

måndag, onsdag 10.00 – 19.00 
tisdag, torsdag 07.00 – 20.00 
fredag  07.00 – 19.00 
lördag – söndag 10.00 – 18.00 
 
Öppethållandetider för föreningsverksamhet 
 

   Vid Tinnerbäcksbadet ska föreningslivet ha möjlighet  
   att boka minst**** enligt följande för föreningstid: 
     - max 5 banor må-fr   totalt 4 tim/dag 

  - max 2 banor må-fr   totalt 1 tim/dag 
  - simskola 3 ggr 14 dagar må-fr totalt 6 tim/dag*** 

      - simtävling hela bassängen   2 x 2 dagar/år* 
     - föreningstid, tidig morgonträning        
       start kl 05.40    25 dagar/år** 
    

* 2022 är SM-veckan planerad att genomföras på utebadets 50 
m bassäng avseende simsport samt även för vissa andra sporter 
i den torrlagda badsjön. Dessa dagar tillkommer utöver detta för 
2022. Se vidare under avsnitt K2.28 nedan. 

    

 ** datum överenskommes med bokande förening. Tider ingår ej i 
timmar/dag enligt ovan 
 

*** simskola utgår i 50 m bassäng då ny simhall har tagits i drift 
 

**** dock inte i så stor omfattning att allmänhetens tillgång till 
bassängen 
går förlorad.  

 
På bokad föreningstid avgör föreningen själv vilken typ  

 av föreningsverksamhet som ska genomföras och för  
 vem.  

    
Utföraren bör lämpligen inför varje månad göra  
avstämning av kommande verksamhet både som  
Utföraren själv bedriver och som bokande förening-
ar/kunder har, för att på ett bra sätt koordinera de olika 
verksamheter och utbud som anläggningen samman-
taget erbjuder både föreningsaktiva och övrig allmän-
het. 
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Speciellt öppethållande av befintlig simhall sommartid 
innan ny simhall är klar  
 
Se bilaga B5 avsnitt K2.21. 
 
Öppethållande av servering 
Serveringen på utebadet skall hållas öppen dagligen 
vecka 24 – 32 minst: 
- måndag – fredag  11:00 – 18:00 
- lördag – söndag  11:00 – 15:00 

 
K2.24   Allmänt beträffande öppethållande 
 
   Med öppethållandetid avses den tid besökande kan 

nyttja bassänger och attraktioner inom anläggningen. 
Inskränkningar i öppethållandet genom att bara hålla 
vissa  delar öppna får ej ske utöver vad som framgår av 
förfrågningsunderlaget.   
 
Omklädningsrum inklusive därtill tillhörande duschar 
och bastu skall kunna nyttjas 30 minuter efter öppethål-
landetidens slut.   
 
Med föreningstid avses bassängtid som föreningslivet 
disponerar för att bedriva verksamhet (i bassänger) för 
föreningsmedlemmar eller för tävlingsarrangemang.  

   1 timme är 1 timme i en bassäng. 
 

På föreningstid gäller de avgifter och villkor som i övrigt 
framgår av Upphandlingsdokumenten. 
 
Se även bilaga B7 och C 7, Avgifter och Bokningsföre-
skrifter.  
 
Beställaren äger rätt att avropa förändrade drifttider  
enligt till villkor enligt bilaga A2c. Prisbilaga. 

    
K2.25   Policy för prioritering av bassängtider 

Se Bilaga B5 avsnitt K2.24, respektive C5. avsnitt 
K2.25. 

 
K2.26   Stängning av anläggningen under driftperiod 
 

Utebadet får ej hålla någon dag stängd under avtalad  
driftperiod. 
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Anläggningen får stängas tidigare vissa storhelger. 
- midsommarafton, kl 12.00 
- pingstafton och nationaldagen, kl 16.00 
Öppnande ovanstående dagar är som normalt, dock ej 
före kl 08.00. 
 

K2.27   Större tävlingar 
 

Vid större publika simtävlingar svarar arrangören   
(normalt en förening) för den extra utrustning och de 
funktionärer som krävs för att genomföra tävlingen. 
 
Arrangören svarar då för uppmontage av exempelvis 
tidtagningsutrustning och inhyrning av extra läktare 
som då byggs upp i badsjön (nu torrlagd). 
Vid sådana tävlingar tas också gräsytor inom området i 
anspråk för olika föreningars ”föreningstält” mm. 
 
Vid sådana arrangemang ska Utföraren vara behjälplig 
med att förbereda för arrangemanget och medverka till 
att få allt på plats och ha personal på plats om problem 
skulle uppstå med exempelvis anläggningens utrust-
ning eller elförsörjning.                                                    
Utförare svarar också för normal städning av anlägg-
ningen vid dessa tillfällen, men har rätt att ta betalt av 
arrangören för extra städning som krävs om ej arrangö-
ren utför det själv.  
Vid sådant arrangemang har också arrangören rätt att 
ha försäljning inom anläggningen.  

 
K2.28   SM-veckan 2022 
 

Riksidrottsförbundet har planerat att förlägga SM-
veckan 2022 till Linköping och där utebadet ska vara 
en viktig del för simsporten och även några andra idrot-
ter i den torrlagda badsjön. 
Förutom vad som anges under avsnitt K2.27 ovan ska 
Utföraren medverka med att ta fram specifika uppgifter 
som Utföraren har kunskap om för anläggningen och 
som kan komma att efterfrågas.  
 
För SM-veckan utgår en ersättning till Utföraren med 
120.000 kr + moms (fast ersättning indexjusteras ej). 
Ingen bokningsavgift eller annan ersättning förutom vad 
som framgår av punkt K2.27 ovan utgår.  
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K2.3   Kundbemötande, bemanning och marknadsföring 
 
K2.31   Service och information 
 
   Se Avsnitt K2.31 i Bilaga B5 respektive Bilaga C5.  
 
K2.32   Tillsyn/övervakning/bemanning 
 
   Anläggningen skall under de drifttider den hålls öppen  
   vara bemannad av Utföraren. 
   Bemanning skall ske utifrån bl a: 

- service 
- säkerhet för badande 
- ordning och tillsyn 

    
För badgästernas trygghet skall bassänger vara  
”bevakade”. 
 
Det är Utföraren 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 upphandlingsdokument och avtal. 

    
Erforderlig personaltäthet av badvakter/badmästare  

 skall finnas för att badgästerna skall känna sig trygga. 
  
   Personal som är i tjänst skall genom enhetlig klädsel 

etc lätt kunna kännas igen av besökarna. Uniformerade 
väktare som anlitas av leverantören för tillsyn och be-
vakning omfattas ej av detta.  
      

   Utföraren skall även hålla personal eller annat   
   anlitat företag i jour under de tider anläggningen ej 
   är bemannad i det fall akuta fel uppstår som   
   omedelbart måste åtgärdas för att inte vålla onödig  
   skada på anläggningen eller omgivningen. 
            
   Jourpersonal/jourföretag skall vara uppkopplade via  
   driftlarm. 
   
K2.33   Flexibelt öppethållande 
 
   Förutom vad som framgår av K2.121 skall viss   
   anpassning av öppethållande kunna göras för att möta 
   eventuella ”kundbehov” vid lov, studiedagar, tävlings- 
   evenemang etc. 
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Beställaren äger rätt att minska anläggningens öppet-
hållande vilket då ska ske och regleras enligt vad som 
anges enligt bilaga A2c. Prisbilaga. 

 
K2.34   Marknadsföring 
 
   Se Avsnitt K2.34 i Bilaga B5 respektive Bilaga C5. 
 
K2.35   Utbud i servering, kiosker och automater 
 
   Avseende detta gäller vad som anges i avsnitt K2.35, 
   i Bilaga B5. respektive Bilaga C5. 
 

            

K2.4   Vissa avgränsningar  
 
K2.41   Intäkter och avgifter 
 
   Avseende detta gäller vad som anges i avsnitt K2.41, 
   i Bilaga B5 respektive Bilaga C5. 
  
K2.42   Huvudprincipen är att föreningslivet som använder 

respektive anläggning har rätten till reklam under          
bokad tid. För utebadet får reklam bara sättas upp i  
samband med tävlingsarrangemang, om inte beställa-
ren skriftligen meddelar annat.  
 
Utföraren får från föreningslivet ej ta ut högre 
ersättning än vad som krävs för att täcka eventuella 
direkta kostnader p g a reklamen (exempelvis; för mon-
tageanordningar, och för nedtagning). Avtal som regle-
rar reklam får ej sträcka sig längre än avtalat uppdrag.  
 
För alla tillstånd om uppsättning av reklam, måste det 
inskrivas att den måste tas ner/tas bort/täckas om det 
påkallas vid arrangemang/evenemang där så krävs. 
 
Beställaren kan under kontraktstiden komma att införa 
speciella regler för prioritering mellan olika föreningar.   
Sådan förändring skall ej föranleda förändring av er-
sättning till Utföraren. 
 
Beställaren har dock rätt att utan kostnad på ”arena-
plats” (nära bassäng) vid simtävling ha skylt/logotype 
(minst 1,5 m lång och 0,9 m hög) uppsatt för kommu-
nens räkning. 
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Utföraren får ej sälja reklamplats inom anläggningen, 
utan endast reklam för den verksamhet som bedrivs på 
anläggningen. 
 
Annan reklam får ej förekomma inom anläggningen 
utan Beställarens skriftliga medgivande. 

  
K2.44   Andra hyresgäster och avtal 
 
   Utföraren skall ta över de avtal som finns på 

upplåtelser inom anläggningen och vilka framgår av  
bilaga D13. Belastande avtal. Utföraren svarar sedan 
för kommunens räkning för de förpliktelser som 

   kommunen har enligt dessa avtal.  
 

Utföraren skall om så erfordras säga upp och omför-
handla avtal, nya villkor skall dock först godkännas av 
beställaren. 

 
   Utföraren får ej teckna avtal som sträcker sig   
   längre än uppdraget. 
 
   Entrékort, rabattkort etc får ej säljas med en 

giltighetstid längre än ett år från försäljningsdatum. 
Detta skall framgå på kortet. 
I övrigt gäller vad som anges ovan, samt Bilaga B7    
respektive C7.   

 
K2.45   Sjövattenledning 
 
   Som alternativ påfyllnad av badsjön har det funnits en   

sjövattenledning från Stångån att tillgå. Denna ledning 
finns ej längre att tillgå. 

 

 

K3   Utveckling av anläggningen  

    
   Se Bilaga C5. Avsnitt K.3. 
 
   För utebadet gäller även att dess unika läge   
   och omgivande miljö måste vårdas och utvecklas för att 
   på sommaren vara en attraktiv plats för simsport, bad,  

lek och aktiviteter.  
Det pågår därför utredningar om att öppna upp delar av 
området som ett parkstråk och också förlägga Tinner-
bäcken öppet* genom området.  
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I utvecklingen av området är dock simsportens avgrän-
sade del vid 50 m bassängen som både motionsbas-
säng och tävlingsarena med SM-status viktig. En utök-
ning av badets attraktivitet med en ny mindre bassäng, 
barndel och vattenlek på land finns också med i utveck-
ligstankarna. 

 

* I dag är Tinnerbäcken kulverterad under den nu torrlagda bad-
sjön. 

 
   När detta ska ske är ännu ej beslutat, men påverkan på 

området kommer tidigast att ske 2023, en viss  
utveckling av barnstranden kan dock komma att ske 
redan till 2022. 
 
Eftersom olika scenarier till utveckling kan påverka  
förutsättningar för driften och intäkter, har hänsyn till 
detta tagits i Prisbilagan. Se Bilaga A2c.  

 

K3.1   Grundscenario – Scenario 1  
 

Utebadet kommer då avtalstiden inleds 2021 vara       
enligt följande: 
- 50 m bassäng i drift 
- Omklädningsbyggnad, servering och entrékassa i 

drift  
- Barnstranden vara som en stor sandlåda   
- Parkytor på sida där ny simhall byggs kommer att 

vara avstängda  
- Badsjön kommer att vara torrlagd och del av den ut-

göra byggarbetsplats för ny simhall 
 

Detta grundscenario ska ingå i grundersättning för drift. 

I detta scenario behöver Utföraren även tillföra lösa 
vattenattraktioner (vattenspridare etc) i anslutning 
till sandstranden.  

 

K3.2   Utvecklingsscenario – Scenario 2 
 

Då ny simhall är klar beräknas utebadet till säsongen 
2023 vara enligt följande: 
- 50 m bassäng i drift 
- Omklädningsbyggnad, servering och entrékassa i 

drift  
- Barnstranden vara som en stor sandlåda 
- Parkytor på sida mot ny simhall kommer att vara ny-

anlagda men skötsel utöver städning ingår ej i upp-
draget.  

- Badsjön kommer att vara torrlagd 
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- Kommunikationsväg kommer att finnas mellan ny 
simhall och utebadet under den period utebadet ska 
vara öppet. 

- Rivning av befintlig simhall är påbörjad eller kommer 
att ske. 

 
Då driften för en driftperiod övergått till detta scanarie 
tillkommer/avgår till grundersättning belopp enligt Pris-
bilaga.  

 

K3.3   Utvecklingsscenario – Scenario 3 
 

Genom områdets sida mot ny simhall dras Tinnerbäck-
en nu fram som en öppen bäck. 
- 50 m bassäng i drift 
- Omklädningsbyggnad, servering och entrékassa i 

drift  
- Barnstranden vara som en stor sandlåda 
- Parkytor på sida mot ny simhall kommer kan nu ha 

blivit arbetsområde för en framdragning av Tinne-
bäcken genom området, skötsel och städning av det 
som nu är arbetsområde ingår ej i uppdraget.   

- Badsjön kommer att vara torrlagd. 
- Kommunikationsväg kommer att finnas mellan ny 

simhall och utebadet under den period utebadet ska 
vara öppet. 

- Rivning av befintlig simhall är påbörjad eller kommer 
att ske. 

 
Då driften för en driftperiod övergått till detta scenario 
tillkommer/avgår till grundersättning belopp enligt Pris-
bilaga.  
 

K3.4   Utvecklingsscenario – Scenario 4 
 

Hela utebadets område är nu färdigställt och Tinner-
bäcken rinner fram genom området som en öppen 
bäck, badsjön är lite mindre än tidigare men nu åter- 
fylld med vatten. Hela eller delar av sjön (om den      
delas) kommer att vara badbar. 
- 50 m bassäng i drift 
- Omklädningsbyggnad, servering och entrékassa i 

drift  
- Barnstranden nu kompletterad med en stor lekbas-

säng och på stranden finns vattenlek. 
- En ny mindre bassäng (troligen 16,67 x 12,5 m) 

kommer att finnas i anslutning till lekbassängen. 
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- Kommunikationsväg kommer att finnas mellan ny 
simhall och utebadet under den period utebadet ska 
vara öppet. 

- Rivning av befintlig simhall är färdig och ytan åter-
ställd som en del av parkstråk där Tinnerbäcken rin-
ner fram. 

 

Då driften för en driftperiod övergått till detta scenario 
tillkommer/avgår till grundersättning belopp enligt Pris-
bilaga.  
 

K3.5   Tillkommande attraktioner 
 
Följande attraktioner kan komma att byggas för det 
scenario där det ingår ovan. 
 
- Tg 1 På stranden mot Torkelbergsgatan har en 

ny vattenlekplats anlagts 
 

- Tg 2 I anslutning mot 50 m bassängen har en  
ny mindre bassäng (troligtvis 16,67 x 12,5 
m) tillkommit. 
   

- Tg 3 Barnstranden blir en ny grund lekbassäng. 
 

Om dessa tillkomammande attraktioner tillkommer före 
det scenario där de normalt ingår så tillkommer/avgår 
till ersättning för drift av respektive attraktion belopp  
enligt Prisbilaga.  
 

K3.6   Ett öppnare område 
    

Beställaren äger rätt att under avtalstiden öppna upp  
utebadets parkområde med tillhörande lekytor och 
badsjö (för närvarande torrlagd) med fler grindar in, 
som en öppen park utan att entré erläggs. 
 Om området öppnas upp ska området hållas öppet från 
tidig morgon (06:00) fram till sen kväll (23:00), men ska 
hållas stängt nattetid. 
 
Om detta införs kommer själva området kring 50-m 
bassängen, läktare och omklädningsrum att stängslas 
in med stängsel (höjd ca 1500 mm) för att förhindra 
drunkningstillbud i 50-m bassängen. Avgift för bad         
enligt bilaga B7. och C7. gäller då för denna del.   
För denna del gäller dock öppettider enligt avsnitt 
K2.21 ovan. 
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De krav som anges under K2.32 avseende tillsyn och 
bemanning utifrån service och säkerhet för badande, 
gäller ej utanför detta område på de tider som kommer 
att ligga utanför de drifttider som gäller för driftperioden 
enligt K2.21. 
 
Om detta ska genomföras, ska Beställaren meddela  
Utföraren detta senast 1 januari det år som det ska  
genomföras. 
 
Om genomförs tillkommer/avgår till grundersättning + 
eventuellt tillkommande/avgående för scenarier enligt 
ovan, belopp enligt Prisbilaga.  

 
    

K4   Byggande av en ny simhall 
 

Pågående byggnation av ny simhall kommer att på-
verka driften av utebadet. Del av området som normalt 
tillhör utebadet är under byggtiden en del av arbetsom-
rådet för den nya simhallen. 
Konsekvenser av detta ska tålas av Utföraren. 
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DRIFTENTREPRENAD 

LINKÖPINGS SIMHALL INKL UTEBADET (TINNIS) 
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 Befintlig simhall             Bilaga B6. 

 
 

 Kravspecifikation:  

 - Överflytt och stängning befintlig Simhall  

 
 Uppdragsperiod: i samband med överflytt av verksamhet till ny 

 och avsluta drift av befintlig simhall. 

 

 Linköpings kommun 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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K2   ENTREPRENADFÖRESKRIFTER 
 

Denna del utgör ett uppdrag i slutet av avtalad driftspe-
riod och även 30 dagar efter att det att den befintliga 
simhallen stängt för besökare.   

 

K2.1   Allmänna förutsättningar 
 

Inför att ny simhall ska färdigställas och verksamheten 
flyttas över ska Utföraren vidta en del förberedelser och 
medverka i planering av nedstängning av verksamhet-
en i den befintliga simhallen. 
Utföraren ska även för Beställarens räkning vidta de 
åtgärder och utföra de uppgifter som Beställaren så 
som hyresgäst har, då hyresavtalet med hyresvärden 
(Lejonfastigheter AB) upphör. D v s det som normalt 
åligger ”hyresgästen” då man flyttar ur en lokal. 
 
Hyresavtalet är planerat att upphöra 30 dagar efter det 
att den befintliga simhallen stängts för besökare.      
 
Efter det att Linköpings simhall stängts och tagits ur 
drift för besökare ska avveckling ske under ordnade 
former. Utförarens uppdrag är således att fortsätta att 
ha drift- och skötselansvar av anläggningen under av-
vecklingsperioden då den stängts för kunder, och bistå 
i avvecklingen. 
 
Utföraren skall för uppdragets fullgörande i huvudsak 
tillsätta delar av den personal som arbetat med driften 
av anläggningen fram till det då badet tas ur drift för 
besökare, men kan även använda annan personal. Den 
som varit tekniskt driftansvarig fram till stängning måste 
medverka.  

  
I samband med stängning och avflyttning ska utföraren 
i god tid informera berörda föreningar och andra kunder  
om vad som gäller för dem för att underlätta deras     
utflyttning ur simhallen och för att få en bra övergång till 
ny simhall. 

    
Utföraren ska även bevaka så att det inte uppstår kon-
sekvenser vid stängning av befintlig simhall som även-
tyrar eller försämrar för driften av utebadet (Tinnis). 
Problem som Utföraren ser ska skriftligen snarast skrift-
ligen meddelas Beställaren. 
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K2.11   Anläggning 
 

Utförarens åtaganden och ansvar för den befintliga 
simhallen enligt vad som framgår av övriga upphand-
lingsdokument kvarstår i 30 dagar efter det att anlägg-
ningen stängts och tagits ur drift för besökare. 
  
Detta innebär att Utföraren under denna period   
 svarar för samtliga kostnader som uppkommer för  
 uppdragets fullgörande. Således ingår i uppdraget allt 
vad som krävs i arbete, material, hjälpmedel, avgifter 
mm, förutom hyror enligt bifogat hyresavtal (som beta-
las av beställaren). 
 

K2.111  Utförande av drift och skötsel, tillsyn och underhåll 
 
   Utföraren svarar för all drift och skötsel samt tillsyn 
   (inklusive erforderliga myndighetsbesiktningar) av  

anläggningen, fast inredning, inventarier, maskiner och 
verksamhetsutrustningar, som krävs för att fullgöra 
uppdraget till avtalad kvalité. 

 
   Utföraren svarar även för eventuellt akut löpande  

fastighetsunderhåll (inklusive erforderliga myndighets-
besiktningar) för det som åvilar brukaren enligt den 
gräns dragningslista som utgör del av hyresavtalet för 
anläggningen. Åtgärder som krävs utifrån tidigare 
kundperspektiv (avseende, bassänger, bastuar etc) ska 
dock ej utföras. 

    
   Alla åtgärder och reparationer som beror på skade- 

görelse åvilar Utföraren även under denna period,      
såvida inte annat framgår av hyresavtalet.  

    
   Drift och skötsel, tillsyn och löpande underhåll skall 
   utföras fackmannamässigt. Uppgifter som kräver 

specialkompetens (exempelvis badvattenrening, elar-
beten, maskinreparationer och klorhantering) skall utfö-
ras av för detta utbildad och behörig personal. 

 
   Periodiskt underhåll och reinvesteringar, dvs underhåll/ 
   utbyte som beror på att produktens eller lokalens/ 

anläggningens normala livslängd är förbrukad ingår 
dock ej i Utförarens uppdrag, och kommer ej heller att 
utföras under denna period, såvida det inte påverkar 
möjligheten att stänga ner anläggningen. 
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K2.112  Städning och renhållning 
 
   Leverantören svarar för all städning och renhållning 
   i och på byggnader samt inom det markområde som 

ingår i anläggningen, men bara till en nivå för att        
anläggningen fortfarande ska vara vårdad och för att 
inga sanitära problem ska uppstå. 
För beställarens behov krävs utöver ovanstående att 
även entréhall och konferensrum städas, då de kom-
mer att användas av beställaren och/eller fastighetsä-
garen. 
 
Slutstädning vid avflyttning ska utföras. 

    
K2.113  Snöröjning och halkbekämpning 
 

Utförs av beställaren under denna period om snöröj-
ning och halkbekämpning behövs. 

 
K2.115  Maskiner och inventarier 
 
   Leverantören har rätt att nyttja de av beställaren 
   ägda maskinerna och inventarierna, fasta som lösa 

som framgår av separat förteckning och som finns kvar 
på anläggningen efter det att den stängts, fram till att 
de flyttas till den nya simhallen eller till annan anlägg-
ning, säljs eller kasseras. Se även K2.111. 

 
Utföraren ska utifrån dennes kompetens om drift och 
funktioner av simhallen bistå beställaren vid demonte-
ring och avflyttning av inredning. Både för sådant som 
ska återbrukas vid den nya simhallen, annan anlägg-
ning, ska säljas eller kasseras.  
 
De bassänglinor 25-meters som finns ska av Utföraren 
flyttas över till ny simhall för att kunna användas där då 
ny simhall öppnar.    
 
Flytvästdepå som finns i simhallen ska flyttas över av 
Utföraren till ny simhall inom 10 dagar från det simhal-
len stängts. 
 
Leklandskap i anslutning till relaxhyllan är planerad att 
flyttas och återanvändas antingen på terrass plan 10 i 
ny simhall eller på Utebadet. Kostnad för flytt av denna 
ingår ej i uppdraget, utan endast förbereda för flytt och 
återinstallera på ny plats. 
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Övriga inventarier som ska flyttas över till ny simhall 
kommer Beställaren besluta om efter samråd med Utfö-
raren.  
      
De inventarier som i dag finns på anläggningen och 
enbart tillhör driften av simhallen och som ej tillhör         
fastighetsägaren enligt gränsdragningslistan, och ägs 
av Utföraren ska tas bort* från anläggningen inom 20 
dagar från det simhallen stängts.   

 
* eller av Utföraren överflyttas till drift av den nya sim-
hallen. 

 
De inventarier som används vid Utebadet (Tinnis) och 
förvaras där berörs ej av detta. 
 
Finns det lös utrustning, maskiner etc som tillhör hyres-
värden eller dennes entreprenörer, ska de meddelas 
om detta.  

 
K2.116  Allmänna kvalitetskrav 
 

Utföraren skall anpassa anläggningens drift utifrån att 
anläggningen är under nedläggning. 
Ventilationsanläggning skall hållas i drift om det krävs 
för att erhålla erforderlig luftkvalité utifrån den avveckl-
ingsverksamhet som pågår. 

 
K2.117  Bassänger och vattenkvalité 
 
   Utföraren ska överföra kunskaper om vatten- 

reningsanläggningen till fastighetsägaren (eller dennes 
entreprenör) för att säkerställa att stängningen av sim-
hallen ej vållar problem då fastighetsägaren återtar   
anläggningen.  

 
Leverantören skall så länge bassänger är vattenfyllda 
tillse att bassänger uppfyller myndighetsdirektiv. 

 
   I det fall myndighet påfordrar att åtgärder måste ske för 
   att uppfylla myndighetsdirektiv, skall leverantören  
   genomföra åtgärd omedelbart. 
 

Vid avflytt från anläggningen ska bassänger och pooler 
vara tömda av Utföraren.  
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K2.118  Temperaturkrav 
 

De lokaler som beställaren använder (entré och konfe-
rensrum ska hålla minst 20 °C. 
 För övriga delar av anläggningen gäller minst 5 °C eller 
det Utföraren bedömer krävs för sitt uppdrag. 

 
K2.119  Övrig yttre skötsel av markytor  

 

Parkeringsytor 
 

Parkeringsplatser vid lastintag på Simhallens norra sida 
ingår i anläggningen även under denna period, men 
minst 2 platser måste kunna disponeras av Beställaren. 
 
Det åligger leverantören att svara för tillsyn och skötsel 
av området. 
 Parkering får ej anordnas på annan plats inom anlägg-
ningen.  

 
Övrig skötsel av markytor efter det att befintlig simhall 
stängt för besökare regleras enligt vad som anges i   
avtal för ny simhall.  

 

 

K2.2   Verksamhet 
 
K2.21   Verksamhet/nyttjande, anläggning 
    

Då anläggningen stängts och tagits ur drift kommer 
endast verksamhet kopplat till nedläggning och kom-
mande rivning att pågå i den befintliga simhallen. 

 
Utförararen ska ha flyttat ur all sin personal och all sin 
verksamhet inklusive varulager inom 20 dagar från det 
simhallen stängts för besökare. 
Undantaget den personal som arbetar med stängning-
en. 

  
 

K2.3   Kundbemötande, bemanning och marknadsföring 
 
K2.31   Service och information 
 

Utföraren ska på anläggningen och sin hemsida  
 informera om att Linköpings simhall stängt och med 
hänvisning till ny anläggning.  
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Utföraren ska också senast två månader innan simhal-
len stänger informera kunder om vad som gäller för 
lösta 12-kort, 6-månaderskort och årskort.  
 
Utföraren ska även senast fyra månader innan simhal-
len ska stänga informera de kunder som normalt bokar 
tider om vad som kommer att gälla för dem då simhal-
len stänger.  
 

K2.32   Tillsyn/övervakning/bemanning 
 
   Det är Utföraren som vid varje tillfälle avgör behovet  
   av tillsyn, övervakning och bemanning, erforderlig för  
   uppdragets totala genomförande samt för uppfyllande 

av beställarens krav enligt upphandlingsdokument och  
avtal. 

   
Utföraren skall även hålla personal eller annat   

 anlitat företag i jour under de tider anläggningen ej 
   är bemannad i det fall akuta fel uppstår som   
   omedelbart måste åtgärdas för att inte vålla onödig  
   skada på anläggningen eller omgivningen. 
            
   Jourpersonal/jourföretag skall vara uppkopplade via  
   driftlarm. 
    
 

K2.4   Vissa avgränsningar 

 
K2.41   Intäkter och avgifter 
 

En slutavräkning av alla avgifter enligt bilaga B7 som 
erlagts av besökare och bokande kunder ska ske         
dagen efter att simhallen stängts för besökare. 

 
K2.44   Andra hyresgäster och avtal 
 

Utföraren skall tillse att de som haft avtal som finns på 
upplåtelser inom anläggningen eller andra kunder tar 
bort allt som är deras inom 15 dagar från det simhallen 
stängts och tagits ur drift. 
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K2.45   Elektricitet, vatten, avlopp, telefon, data och övrig 

teknisk försörjning 
 
   Leverantören svarar för all teknisk försörjning på 

 anläggningen samt de kontakter och åtgärder som  
 krävs för att anläggningen skall fungera även under 
denna period, enligt vad som framgår av avtalet avsnitt 
12.6.  

 
Utföraren begär uppsägning och slutavläsning på alla 
abonnemang vid datum då stängningsperiod upphör 
och överlämnas till hyresvärden. 
 

K2.46   Avslut av uppdrag 
 
   Inför avslut av uppdraget ska samtliga nycklar som 

finns ute till personal m f l till anläggningen ha  
samlats in och överlämnas till hyresvärden.  
 
Vid avslut av uppdraget kommer en avslutande          
genomgång av anläggningen ske och ett möte hållas 
med Beställaren och hyresvärden. 
 
Från Utföraren ska utöver Utförarens ombud även tek-
niskt ansvarig på anläggningen delta. 
För detta ska två arbetsdagar avsättas. 
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K2   ENTREPRENADFÖRESKRIFTER 
 

Denna del utgör ett uppdrag inför färdigställande, start 
av drift och öppnande av ny simhall. 
Uppdraget innebär bl a att medverka vid driftgenom-
gångar, provbad, inflyttning och uppstart av kassasy-
stem mm. Denna del beräknas att starta cirka sju (7) 
månader före start av avtalsår 1.  
Vad som anges i denna handling gäller som tillägg till 
vad som anges i bilaga C5. 
 

 

K2.1   Allmänna förutsättningar 
 

Inför att ny simhall ska färdigställas och verksamheten 
ska starta behöver Utföraren vidta en del förberedelser 
och medverka i planering av öppnandet av den nya 
simhallen. 
 
Utföraren ska även för Beställarens räkning vidta de 
åtgärder och utföra de uppgifter som Beställaren så 
som hyresgäst har, i samband med inflyttning. D v s det 
som normalt åligger ”hyresgästen” då man flyttar in i en 
lokal. 
 
Utföraren skall för uppdragets fullgörande i huvudsak 
använda den personal som kommer att arbeta med 
driften av den nya simhallen.   

  
 

K2.11   Anläggning 
    
K2.112  Städning och renhållning 
 

Utföraren ska se till att ta del av de instruktioner för 
städ av olika material som hyresvärden överlämnar. 
 
Inför invigning av anläggningen ska hela anläggningen 
vara städad, invändiga glaspartier rena och allt rostfritt 
vara rent och avtorkat. 
Extra städning kan också behöva ske under hela invig-
ningsdagen. 

 
 
 
 
 
 

100



 

           3 
 
 
K2.115  Maskiner och inventarier 
 

Till den nya simhallen kommer dels vissa inventarier 
som Beställaren äger i den befintliga simhallen att flytt-
tas över och dels nya inventarier att införskaffas av  
Beställaren. 
 
Avseende inventarier som ska flyttas över så redovisas 
det i bilaga B6. 
Avseende nya inventarier som Beställaren ska köpa in 
så framgår de av bilaga C9. Inventarieförteckning. 
För de inventarier som Beställaren tillhandahåller sva-
rar Utföraren för att de kommer på plats i den nya sim-
hallen och att nya inventarier som levereras till simhal-
len tas emot och packas upp.  
 
För övriga inventarier som krävs ska Utföraren svara 
enligt vad som framgår av Upphandlingsdokumenten i 
övrigt. 

 
K2.117  Bassänger och vattenkvalité 
 

Utföraren ska medverka vid provbad som ska genomfö-
ras i samband med färdigställande av simhallen. 
 
Utföraren ska medverka i de driftgenomgångar avse-
ende bassänger och till den tillhörande utrustning som 
ges av hyresvärden/entreprenören.  

 
   Utföraren ska även före det att simhallen ska öppna 

genomföra provbad med minst 150 personer i anlägg-
ningen, där alla bassänger, pooler, vattenrutschbanor 
och bastur testas. Vid dessa provbad ska huvuddelen 
av Utförarens personal vid simhallen medverka. 

 
K2.118  Temperaturkrav 
 

Utföraren ska före det att simhallen öppnar testa 
”svarstider” på bl a förändring av bassängvattentempe-
raturer, så att det kan hanteras rätt mot kunder i driften. 
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K2.2   Verksamhet 
 
K2.21   Verksamhet/nyttjande, anläggning 
    

Utföraren ska innan anläggningen öppnar ha genom-
gångar och utbildning med sin personal avseende de 
attraktioner och den utrustning som simhallen har, samt 
de hjälpmedel som finns i simhallen för personer med 
funktionsnedsättning, så att de kan hantera anlägg-
ningen och ge rätt service  
 
Utföraren ska innan anläggningen öppnar utföra funkt-
ions- och belastningstest av kassasystem, speedgates 
och servering för att se att det fungerar och har rimliga 
genomströmningstider för kund.   
 

 

K2.3   Kundbemötande, bemanning och marknadsföring 
 
K2.31   Service och information – innan anläggningen öppnat 
 

Utföraren ska då man tillträder den nya simhallen vid 
anläggningens entré informera om när anläggningen 
kommer att öppna för allmänheten och vilka öppettider 
den kommer att ha. 
Motsvarande information samt information om utbud 
och avgifter ska även finnas på anläggningens hemsida 
senast två månader före det att anläggningen ska 
öppna. 
 
Information och kommunikation inför anläggningens 
öppnande ska ske i samråd med Beställarens informat-
ionsansvarig. 
 

K2.32   Tillsyn/övervakning/bemanning 
 

Utföraren ska en vecka före det att simhallen ska 
öppna för beställaren redovisa hur bemanning av sim-
hallen kommer att se ut de första fyra veckorna. 
Huvudansvarig personal enligt bilaga C5, avsnitt K2.32 
för samtliga öppettider ska vara namngiven.   
 
Utföraren ska vi planering av denna bemanning ta hän-
syn till och bemanna upp för att klara det extra tryck 
och de störningar som kan uppstå i samband med     
invigning och start av en ny simhall den första tiden.  
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K2.4   Vissa avgränsningar 

 
K2.41   Intäkter och avgifter 
 

Rutiner för hantering av beställarens intäkter ska vara 
klargjorda innan simhallen öppnar. 

 
K2.44   Andra hyresgäster och avtal 
 

Utföraren skall vara behjälplig med att ta emot de          
kunder som tidigare haft verksamhet och utrustning i 
den befintliga simhallen och som nu ska flytta över     
verksamhet och utrustning i den nya simhallen. 

  
K2.46   Uppstartsmöten 
 

Inför start av uppdraget kommer möten och  
informationsmöten att behöva genomföras med olika 
parter inblandade där Utföraren ska medverka. 
 
Utöver implementeringsmöten med Beställaren som 
framgår av avtalet avsnitt 2.3 kommer möten att ske 
med hyresvärden för klarlägga rutiner kring drift, bas-
sängvatten och felanmälan mm. 
Vid ett av implementeringsmötena (1 timme) då Bestäl-
laren kommer att klargöra för sin målbild för anlägg-
ningen ska huvuddelen av personalen inklusive ansva-
riga personer medverka. 
 
Utföraren ska även minst fem månader innan simhallen 
ska öppna ha möten med de föreningar, skolor m f l 
som  tidigare bokat tider i befintlig simhall för planering 
av hur de kan boka bassänger i den nya simhallen. 
I samband med fastställande av fördelning ska Bestäl-
larens ansvarig för lokalbokningen kallas att medverka.  
 
Utföraren ska även ha möten med Social- och om-
sorgsförvaltningen kring hur bokningen av rehabbas-
sängen ska hanteras. Även dessa möten ska ske minst 
fem månader innan simhallen ska öppna. 
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