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1.  ALLMÄN ORIENTERING 

1.1.  Inbjudan  

 Täby kommun (nedan kallade kommunen) inbjuder härmed 

anbudsgivare att lämna anbud i upphandling avseende verksamhets 

drift av Tibble- och Norskogsbadet.  

1.2.  Beskrivning av uppdraget 

 Nuvarande avtal avseende verksamhetsdriften av Tibble- och 

Norskogsbadet löper ut 2020-05-31, varför en ny upphandling behöver 

genomföras. Tibblebadet ligger i direkt anslutning till Täby centrum. 

Kommunen har övervägt att dela upp kontraktet i separata delar men 

har funnit att detta inte är lämpligt utifrån kontraktsföremålets 

utformning och art samt kommunen befintliga förvaltnings- 

organisation. 

1.3.  Om kommunen 

 Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, 

välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil 

ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna 

erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens 

äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både 

Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och 

strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.  

Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att 

befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om 

kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva 

Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska 

fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. 

Mer information om kommunen finns på: www.taby.se     

1.4.  Upphandlande myndighet 

 Upphandlande myndighet är Täby kommun, Kultur- och 

fritidsnämnden organisationsnummer 212000-0118.   

 

 

 

http://www.taby.se/
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1.5.  Avtalstid 

 Koncessionsavtalet planeras att gälla två år från och med 

avtalstecknandet med möjlighet till förlängning med upp till tre år. 

Exakta datum kommer att regleras vid avtalets tecknande. 

Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning. 

1.6.  Kontaktperson gällande visning 

 För visning av Tibble- och Norskogsbadet kontakta Adam Lindblom, 

Telefon: 08 55 55 94 96. 

E-post: adam.lindberg@taby.se 

Eventuella frågor i samband med visning ska ställas i skriftligen form 

via kommunens upphandlingssystem Visma TendSign. 

2.  UPPHANDLINGSFÖRFARANDET – ORIENTERING  

2.1.  Förteckning över upphandlingsdokumenten 

 Upphandlingsdokumenten består av följande dokument: 

1. Upphandlingsföreskrifter (detta dokument) 

2. Kravspecifikation 

 

3. Tibblebadet inklusive bilagor 

- Hyresavtal 

- Ritning 

- Särskilda bestämmelser  

- Brandskydd 

-Gränsdagningslista 

- Avstående från besittningsskydd 

- Inventarielista 

 

4. Norskogsbadet inklusive bilagor 

- Hyresavtal 

- Ritning 

- Särskilda bestämmelser  

-Gränsdagningslista 

- Avstående från besittningsskydd 

-Inventarielista 
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5. Koncessionsavtal (utkast) 

6. Koncessionsavgift 

7. Intygsformulär 

 

Det åligger anbudsgivare att tillse att denne erhåller samtliga 

upphandlingsdokument i upphandlingen. 

2.2.  Begreppsdefinition 

 Nedan definieras ett antal begrepp som förekommer i 

upphandlingsdokumenten. 

Upphandlingsdokumenten – är samtliga dokument enligt avsnitt 2.1. 

Upphandlande myndighet – se avsnitt 1.4. 

Kommunen – avser Täby kommun.  

Anbudsgivaren – avser den som lämnar anbud. 

Anbud – avser anbudsgivarens svar på upphandlingsdokumenten. 

Koncessionshavare – avser anbudsgivare som erhåller koncessionsavtal 

och uppdrag att driva verksamheten. 

Hyresgäst- avser koncessionshavaren 

2.3.  Upphandlingsform 

 Upphandlingen genomförs som en koncession enligt lag (2016:1147) om 

upphandling av koncessioner (LUK). 

2.4.  Förutsättningar för upphandlingen 

 Kommunen kan komma att avbryta upphandlingen om det finns sakligt 

godtagbara skäl. 

2.5.  Inlämning av anbud 

 Anbud ska lämnas via upphandlingssystemet Visma TendSign, 

www.tendsign.com. 

Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att 

lämna anbud. 
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Anbudsgivare får genom TendSign tillkommande information, om 

anbudsgivare inte registrerar sig på www.tendsign.com, kan kommunen 

inte garantera att all information om frågor och svar under anbudstiden 

kommer anbudsgivaren tillhanda. Kommunen kan inte heller garantera 

handlingarnas riktighet om handlingar hämtas från annat system än 

TendSign. 

Kommunen kommer vid kontroll av anbudsgivare använda sig av 

registrerade uppgifter i TendSign. Anbudsgivaren ansvarar därför själv 

för att dessa är korrekt inlagda. 

2.6.  Oklarheter avseende upphandlingsdokument och 
komplettering av upphandlingsdokument 

 

Frågor under anbudstiden ställs via frågor- och svarsfunktionen i 

TendSign. Frågor- och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till 

upphandlingen under ”Frågor och svar”. De som inte registrerat sig i 

systemet ansvarar själva för att bevaka eventuella frågor och svar i 

upphandlingen. 

Svar på frågor lämnas enbart genom TendSign för att säkerställa att 

samtliga anbudsgivare får samma information. Alla som har registrerat 

sig för att få tillgång till upphandlingsdokumenten kommer att få en 

avisering via e-post om att nya svar har kompletterats upphandlingen. 

Om upphandlingsdokumenten upplevs som otydliga eller om några av 

de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller 

konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att kommunens 

kontaktperson för upphandlingen kontaktas via frågor och svar på ett så 

tidigt stadium som möjligt, så att missförstånd kan undvikas. 

Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivare att kontrollera om nya 

uppgifter om upphandlingen har tillkommit. 

2.7.  Sista dag för att ställa frågor 

 2020-02-03. 

2.8.  Sista dag då svar på frågor lämnas 

 2020-02-05. 

2.9.  Formkrav på anbud 
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 ● Anbud ska vara skrivet på svenska. Branschspecifika termer 

certifikat accepteras på engelska. Officiella dokument accepteras 

på EU:s officiella språk. 

● Anbud ska lämnas via upphandlingssystemet TendSign, 

www.tendsign.com. 
● Eventuella hänvisningar till bilagor bör vara tydliga med 

angivande av namn på bilaga som hänvisning sker till. 

Anbud som inte är komplett tas inte upp till prövning. Förbehåll och 

reservationer accepteras inte 

Hänvisningar till webbsidor godtas inte som anbudssvar. 

2.10.  Alternativa anbud (sidoanbud) 

 Eventuella alternativa anbud (så kallade sidoanbud) kommer inte att 

beaktas, men lämnade av sidoanbud innebär inte diskvalificering av 

huvudanbudet. 

2.11.  Sista anbudsdag 
 

2020-02-11. 

2.12.  Anbudsöppning 

 Anbudsöppning beräknas ske 2020-02-12. 

2.13.  Anbudets giltighetstid 

 Anbud ska vara bindande i 60 dagar efter anbudstidens utgång. 

Anbudens giltighetstid kan förlängas ytterligare om parterna är 

överens. Kommunen kommer att meddela anbudsgivare om detta. 

2.14.  Anbudsprövning 

 Anbudsprövningen sker i tre steg: 

Steg 1, Prövning av anbudsgivare, där uteslutningsgrunderna i 11 kap. 

samt anbudsgivares lämplighet enligt 12 kap. LUK 

Syftet är att fastställa om anbudsgivare har den kapacitet, erfarenhet, 

organisation med mera som uppdraget kräver. 

Steg 2, Prövning av anbudet, då det kontrolleras att alla obligatoriska 

krav (så kallade "ska-krav") uppfyllts. 

 

http://www.tendsign.com/
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Steg 3, Utvärdering, då anbuden utvärderas och anbudsgivare tilldelas 

koncessionsavtal enligt avsnitt "Utvärdering". 

En anbudsgivare som inte klarar ett steg i processen går inte vidare till 

nästa steg. 

2.15.  Anbudsgenomgång 

 Anbudsgivare ska vara beredd att vid möte med kommunen kunna 

redogöra för sitt anbud. Ersättning för att upprätta anbud eller att delta 

i en anbudsgenomgång utgår inte. 

2.16.  Utvärdering 

 Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att tilldelas 

koncessionsavtal. I denna upphandling tillämpas alternativet pris som 

grund. Den som offererar den högsta koncessionsavgiften tilldelas. 

2.17.  Tilldelning av kontrakt 

 Samtliga anbudsgivare kommer erhålla meddelande om beslut via 

TendSign. 

I TendSign registrerar anbudsgivaren en kontaktperson som användare 

av systemet och därmed också som kontaktperson för upphandlingen. 

Kommunikation under upphandlingen, inkluderande tilldelningsbeslut, 

sker till denna kontaktperson hos anbudsgivaren. Den e-postadress som 

anbudsgivaren uppgett i upphandlingsverktyget kommer att användas. 

Anbudsgivaren uppmanas kontrollera att rätt e-postadress är angiven 

och tillse att denna e-postadress bevakas löpande. 

Tilldelningsbeslut är upplysning om resultatet av upphandlingen och 

ska inte ses som en accept av lämnat anbud.  

2.18.  Avslutad upphandling och tecknande av 
koncessionsavtal 

 En upphandlande myndighet får inte ingå koncessionsavtal förrän tio 

dagar efter att tilldelningsbeslut meddelats (avtalsspärr). Om en 

ansökan om överprövning inlämnas till förvaltningsrätten i Stockholm 

fortsätter avtalsspärren att gälla under handläggningen i 

förvaltningsrätten (förlängd avtalsspärr) och kommunen får inte ingå 

koncessionsavtal förrän förvaltningsrätten avgjort målet och beslutet 

vunnit laga kraft. 
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Detsamma gäller om förvaltningsrättens dom överklagas till högre 

instans och den högre instansen meddelar ett interimistiskt beslut som 

förhindrar kommunen från att ingå koncessionsavtal. 

En ansökan om överprövning av en upphandling får inte prövas av 

domstol efter att avtalsspärr löpt ut. 

Ett bindande koncessionsavtal förutsätter att ett skriftligt avtal har 

upprättats vilket är undertecknat av behöriga för bägge parter. 

2.19.  Sekretess vid upphandling 

 Enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 

gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut fattats. 

Därefter blir anbud och andra uppgifter normalt offentliga. 

Uppgifter i anbud kan dock omfattas av förlängd affärssekretess enligt 

31 kap. 16 § OSL om det av särskild anledning kan antas att 

anbudsgivare lider skada om uppgiften röjs. 

Om anbudsgivare anser att uppgift/-er i anbud bör beläggas med 

sekretess ska detta anges med en utförlig motivering i anbudet och med 

hänvisning till vilket lagrum som åberopas. 

Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier kan därför inte 

lämnas. Generellt sett är möjligheterna att sekretessbelägga anbud 

starkt begränsade sedan upphandlingen avslutats. 

Observera att det är den upphandlade myndigheten som enligt OSL 

beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas. Myndighetens beslut att 

neka att lämna ut en handling på grund av sekretess kan överklagas och 

frågan avgörs då i domstol. 
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 a) Sekretess begärs: 

☐ Ja 

☐ Nej 

 b) Precisera vilka handlingar, bilagor eller hänvisa till punkt/sida i 

anbud som anses omfattas av sekretess. Uppgift/er som anses 

sekretessbelagda kan med fördel lämnas i separata bilagor: 

Klicka här för att ange text. 

 c) Precisera vilken skada anbudsgivare eventuellt kan lida om 

dessa uppgifter röjs:  

Klicka här för att ange text. 

2.20.  Behandling av personuppgifter i upphandlingen 

 Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan 

kopplas till en fysisk person. I allmänna dataskyddsförordningen (EU) 

2016/679 (dataskyddsförordningen) och lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning finns 

regler för hur personuppgifter får behandlas. 

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för de 

personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress till 

kontaktpersoner och referenspersoner, som lämnas i samband med 

anbudsgivning. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är 

nödvändig för att uppfylla lagkrav enligt LOU och upprätthålla 

skyldigheter enligt offentlighetsprincipen. Gallring av 

personuppgifterna kommer att ske i enlighet med beslut om gallring av 

personuppgifter som fattas av respektive nämnd inom kommunen. 

Mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns 

på kommunens hemsida, www.taby.se/personuppgifter. Där kan 

registrerade även begära registerutdrag för personuppgifter respektive 

begäran om att rätta, begränsa eller ta bort personuppgifter.  

3.  PRÖVNING AV ANBUDSGIVARE 

3.1.  Uteslutning av anbudsgivare 

 Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i denna 

upphandling om kommunen får kännedom om att någon av 

uteslutningsgrunderna enligt 11 kap. 1 § eller 2 första stycket § LUK 

föreligger. 

 

http://www.taby.se/personuppgifter
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Anbudsgivare kan komma att uteslutas från deltagande i denna 

upphandling om kommunen på annat sätt får kännedom om och kan 

visa att omständigheter enligt 11 kap. 2 andra stycket § eller 4 § LUK 

föreligger. 

Kommunen kontrollerar i samarbete med Skatteverket och 

kronofogdemyndigheten att inga hinder enligt 11 kap. LUK föreligger. 

För det fall kommunen inte kan utföra kontrollen kan anbudsgivare 

komma att beredas tillfälle att inkomma med förtydligande bevis för att 

inga sådana hinder föreligger. 

 Anbudsgivare intygar härmed på heder och samvete att det inte 

föreligger skäl för uteslutning enligt 11 kap. 1,2 och 4 §§ LUK:  

☐ Ja 

☐ Nej 

3.2.  Kvalificering 

3.2.1. Behörighet att utöva yrkesverksamhet 

 Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige, eller i hemlandet, lagreglerade krav 

avseende registrering. Kommun kommer att kontrollera detta via 

Creditsafe AB. 

För det fall kommunen inte kan utföra kontrollen kan anbudsgivare 

komma att beredas tillfälle att inkomma med förtydligande bevis för att 

kravet är uppfyllt. 

3.2.2. Ekonomisk och finansiell ställning 

 Anbudsgivare ska ha god ekonomisk ställning. För att visa på god 

ekonomisk ställning kommer kommunen kontrollera att anbudsgivare 

minst innehar rating God kreditvärdighet/Låg risk: 60 - 79 poäng hos 

kreditupplysningsföretaget Creditsafe AB. 

För det fall kommunen inte kan utföra kontrollen kan anbudsgivare 

komma att beredas tillfälle att inkomma med förtydligande bevis för att 

kravet på god ekonomisk ställning är uppfyllt. 

3.2.3. Teknisk och yrkesmässig kapacitet  

 För att fullgöra uppdraget ska anbudsgivare ha den tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet som närmare beskrivs nedan. 
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Referensuppdrag (företaget) 
För att säkerställa att anbudsgivare har tidigare erfarenhet inom 

efterfrågat område, verksamhetsdrift av simhall, ska anbudsgivare 

redogöra för två referensuppdrag likande vad som här efterfrågas. 

Referensuppdragen ska uppfylla samtliga nedanstående kriterier:  

● Vara pågående eller slutförda 

● Haft en utförandetid om minst två år under de senaste fem åren 

(räknat från sista anbudsdag) 

● Innefattat drift och underhåll (daglig drift, inte teknisk drift) av 

simhall med friskvårdsanläggning och gym. 

Beskrivningen av referensuppdragen ska innefatta: 

● Uppdragets omfattning, exempelvis levererade tjänster och 

utbud, samt besöks antal per år. 

● Start- och eventuell sluttidpunkt för uppdraget. 

● Beställare/Uppdragsgivare och dess telefonnummer  

Till varje referensuppdrag ska anbudsgivare bifoga intyg om att 

arbetena utförts på ett tillfredsställande sätt. Person som undertecknar 

intyg till referensuppdraget: 

● Ska vara väl insatt i anbudsgivarens utförda arbete på 

referensuppdraget och kunna verifiera ovanstående uppgifter 

om referensuppdraget 

● Får inte vara i jävsförhållande och inte heller person inom 

gemensam koncern med anbudsgivaren.  

Intyg lämnas i dokumentet ”Intygsformulär referensuppdrag”. 

Anbudsgivare kan dock använda sig av annat formulär om så önskas.  

Kommunen kan komma att kontakta referenterna för att verifiera 

uppgifter om uppdraget. 

 Referensuppdrag 1 

Anbudsgivare ska ange uppdragets omfattning, exempelvis levererade 

tjänster samt besöksantal per år: 

Anbudsgivare ska ange start- och sluttidpunkt för uppdraget: 

 Klicka här för att ange text. 

Anbudsgivare ska ange uppdragsgivare 
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 Klicka här för att ange text. 

 Referensuppdrag 2 

Anbudsgivare ska ange uppdragets omfattning, exempelvis levererade 

tjänster samt besöksantal per år: 

 Klicka här för att ange text. 

Anbudsgivare ska ange start- och sluttidpunkt för uppdraget: 

 Klicka här för att ange text. 

Anbudsgivare ska ange uppdragsgivare  

Klicka här för att ange text. 

3.2.4. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Platschef 

 Referensuppdrag (platschef eller motsvarande) 
För att säkerställa att platschef har tidigare erfarenhet som platschef 

ska anbudsgivare redogöra för ett referensuppdrag för namngiven 

platschef. 

Referensuppdraget ska uppfylla samtliga nedanstående kriterier:  

● Vara pågående eller slutfört 

● Erfarenhet i arbetsledande roll i minst tre år under de senaste 

fem åren (räknat från sista anbudsdag) med inriktning på 

kommersiell verksamhet med kundfokus (branscher så som 

event, upplevelse, hotell, restaurang, turism, simhall, gym, 

friskvård etc.) 

Beskrivningen av referensuppdragen ska innefatta: 

● Uppdragets omfattning, exempelvis levererade tjänster  

● Start- och eventuell sluttidpunkt för uppdraget 

● Uppdragsgivare och dess telefonnummer 

●  
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Referensuppdrag Platschef 

Namn: 

Klicka här för att ange text. 

Anbudsgivare ska ange uppdragets omfattning, exempelvis levererade 

 tjänster: 

 Klicka här för att ange text. 

Anbudsgivare ska ange start- och sluttidpunkt för uppdraget: 

 Klicka här för att ange text. 

Anbudsgivare ska ange uppdragsgivare 

 Klicka här för att ange text. 

3.2.5. Åberopande av annans kapacitet 

En anbudsgivare får åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla 

krav som avser ekonomisk- och finansiell ställning och/eller teknisk- 

och yrkesmässig kapacitet.  

Med annat företag avses fysiska och/eller juridiska personer till 

exempel dotterbolag eller systerbolag inom en koncern eller en 

samarbetspartner. 

Anbudsgivare som vill utnyttja denna rättighet ska i anbudet redovisa 

vilken funktion som detta företag ska fylla samt ange företagets namn 

och organisationsnummer. 

Anbudsgivare ska, genom att tillhandahålla ett åtagande från företaget i 

fråga, visa att anbudsgivare kommer att förfoga över nödvändiga 

resurser när kontraktet fullgörs. 

Av åtagandet ska minst följande framgå: 

● Namn och organisationsnummer på anbudsgivare. 

● Namn och organisationsnummer på företaget vars kapacitet 

åberopas. 

● Vilka funktioner och resurser som ställs till förfogande. 

● Att aktuella funktioner och resurser ställs till fritt förfogande för 

uppdrag enligt rubricerad upphandling och senare tecknat 

koncessionsavtal. 
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● Egenhändig underskrift av behörig företrädare från det företag 

vars kapacitet åberopas. 

Kommunen kommer att kontrollera att åberopat företag uppfyller 

ställda krav enligt avsnitt 3.1,och 3.2.1 i samband med 

anbudsprövningen. Om angivet företag inte uppfyller ställda krav kan 

detta medföra att anbudet inte upptas till vidare prövning. 

 Om anbudsgivare avser att åberopa andra företags kapacitet för att 

uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning och/eller 

teknisk och yrkesmässig kapacitet ska anbudsgivare ange företagsnamn, 

organisationsnummer och vilken funktion detta företag ska fylla i 

rubricerad upphandling: 

 Klicka här för att ange text. 

 Om anbudsgivare avser att åberopa annat företags kapacitet, ska 

anbudsgivare till anbudet bifoga bevis, enligt ovan, om förfogande över 

företags kapacitet: 

 Klicka här för att ange text. 

4.  PRÖVNING AV ANBUDET 

4.1.  Uppfyllnad av obligatoriska krav 

 Genom att skicka in anbud accepterar anbudsgivare samtliga 

obligatoriska krav och avtalsvillkor som ställs på uppdragets utförande. 

Anbudet gäller även i full överensstämmelse med tillhörande 

upphandlingsdokument enligt 2.1 "Förteckning över 

upphandlingsdokumenten", fråga-svar, informationsmeddelanden etc. 

aviserade via upphandlingssystemet TendSign. 

4.2.  Koncessionsavgift  

 Koncessionsavgiften ska anges i bilaga 6. Koncessionsavgift. 
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1.  KOMMUNEN 

 Kommunen kännetecknas av fritidsaktiva invånare i alla åldrar som i 

dag är aktiva i spontan idrott eller i organiserat föreningsliv exempelvis 

i någon av de 100 föreningarna i kommunen. 

Kommunens övergripande målsättning är att erbjuda invånarna i 

kommunen och besökare en friskvårdanläggning som bidrar till att 

stärka den enskilde hälsa utifrån dennes förutsättningar.  

Vidare ska badanläggningarna främja föreningsverksamheten i 

kommunen samt verka för att kommunens invånare lär sig simma. 

1.1.  Kultur - och fritidsnämndens uppdrag 

 Kultur - och fritidsnämndens handlingsplan för hälsofrämjande och 

förebyggande arbete riktat till barn och unga i Täby kommun. 

Kultur - och fritidsnämndens uppdrag innefattar bland annat att verka 

för att barn och unga ska erbjudas kulturell verksamhet och idrotts- och 

friluftsverksamhet. 

Denna handlingsplan har en bred ansats och inrikta sig på det 

främjande och förebyggande arbetet. Verksamhetsområdet kultur och 

fritid har med utgångspunkt i nämndens huvuduppdrag, aktuell 

forskning och beprövad erfarenhet valt att koncentrera arbetet till att 

skapa förutsättningar för: 

• Meningsfull fritid 

• Fysisk aktivitet  

• Kulturupplevelser 

Fokusområden ovan kring fysisk aktivitet och kulturupplevelser är även 

formulerade som kommunfullmäktiges mål till kultur - och 

fritidsnämnden i verksamhetsplanen. 

Verksamhetsgemensamma och verksamhetsspecifika mål 

• Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid 

• Täby kommun möjliggör kulturupplevelser 

• Unga i Täby är fysiskt aktiva 
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1.2.  Vision och mål 

 Täby kommun och Kultur-och fritidsnämndens vision och mål är 

grundläggande för all verksamhet som bedriv inom kommunens 

ansvarsområden.  

Kommunens vision:  

Täby utvecklas med frihet och trygghet för en hållbar framtid.  

Täby kommuns gemensamma inriktningsmål: 

- Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby.  

- Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 

kommun.  

- Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet 

oavsett utförare. 

Kultur - och fritidsnämndens mål: 

- Unga i Täby är fysiskt aktiva 

- Täby kommun möjliggör kulturupplevelser 

- Fokus på barn och ungdomar, aktiviteter och utbud som 

attraherar och bidrar till ungdomars fysiska aktivitet och hälsa 

1.3.  Verksamhetsdriften 

 Verksamhetsdriften ska styras utifrån starkt invånarfokus och att barn 

och ungdomar prioriteras. Verksamhetsdriften omfattar ett 

totalåtagande för angivna bad anläggningar. 

Syfte med uppdraget är att få in en part som kan bidra med nya tankar 

och idéer och därmed få till stånd verksamhets- och kvalitetsutveckling i 

linje med invånarnas önskemål. Koncessionshavaren har huvudrollen i 

detta utvecklingsarbete inom anläggningarna. 

Det är viktigt att alla berörda verksamheter (kommunen, 

koncessionshavaren, föreningslivet m.fl.) samverkar i syfte att skapa en 

attraktiv anläggning. Det är viktigt att koncessionshavaren arbetar för 

god samverkan med föreningsliv, invånare och kommun. 
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Uppdraget ska utföras så att: 

• Anläggningarna ger ett välvårdat intryck 

• Avsedda funktioner för att kunna bedriva verksamhet i 

anläggningarna upprätthålls 

• Livslängden på anläggningarna blir optimal 

• Invånare och besökare ges optimala förutsättningar att utöva friskvård 

och befrämja sin hälsa 

• Trivsel och trygghet upprätthålls 

• Risk för skada på person och egendom minimeras 

• Negativa miljöpåverkan minimeras 

2.  TIBBLEBADET 

 Tibblebadet har en 50 meters bassäng med sex banor, hopptorn, 

undervisningsbassäng samt barnbassäng. Till badet finns två stora 

omklädningsrum med dusch, bastu och vilrum.  

I omklädningsrummen finns tillgång till klädskåp som låsen med 

hänglås.  

I direkt anslutning till Simhallen finns gym och friskvårdslokaler på 

cirka 320 kvm. Badet delar entréhall med Tibble sportcentrum (Driften 

av Tilbble sporthall omfattas inte av detta uppdrag) som är kommunens 

huvudanläggning för inomhusidrott. I entrén finns en enklare servering 

med sittplatser för 40 personer. 

I anläggningen finns även kanslilokaler för föreningslivet. 

Närbeläget finns parkeringsplatser för besökare.  

 

I Tibblebadet och Norskogbadet finns kommunens flytvästdepå. Hit kan 

alla invånare i kommunen hyra flytvästar vid behov. 

 Öppettider  

Tibblebadet ska hållas öppet för allmänheten året runt alla dagar minst 

60 timmar i veckan, andra öppettider under sommarmånaderna kan 

ske i överenskommelse mellan parterna.  

Under sommar månaderna kan kommunen besluta att badet stängt för 
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services och underhållsåtgärder tider för detta ska ske i 

överenskommelse.  

 3. NORSKOGSBADET 

Norskogsbadet är ett tempererat utomhusbad, som ligger i 

Centralparken vid Nytorpsvägen kringgärdat av stora gräsytor.  

Badet består av en 25-metersbassäng för motionssim och en grundare 

bassäng för lek. 

Vid bassängerna finns omklädningsrum, dusch och bastu samt ett litet 

café. I Centralparken finns utegym och lekplatser. Tillgång till allmän 

parkeringsplats finns. 

Öppettider  

Norskogsbadet har säsongsöppet under perioden maj - augusti. 
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4 BESÖKSSTATISTIK 
 

4.1 Antal bad på Tibblebadet 

och Norskogsbadet 

2017 2018 2019 

Barn- och ungdom 35 000 31 440 27 060 

Vuxna och familj 50 000 65 742 58 254 

Skolbad 18 500 19 748 19 373 

Föreningsverksamhet 37 000 20 517 25 285 

Övrigt (inkl gym) 55 000 35 518 44 499 

Totalt Tibblebadet 195 500 144 888* 154 674 

Norskogsbadet – utomhusbad 15 500 25 974 17 825 

Totalt antal bad 211 000 170 962 172 499 
 

 * Under sommaren 2018 var badet stängt för större renovering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kravspecifikation 7(9) 

Upphandling av verksamhets drift av 

Tibble - och Norskogsbadet  

 

2020-01-22  

Diarienummer KFN 2019/110-55  

 
 

5. FÖRENINGSLIVET 

 Idag finns det två föreningar som nyttjar simanläggningarna 
regelbundet på såväl 25, 50 metersbanor samt undervisningsbassängen. 
Likvärdig bantid ska minst garanteras föreningslivet.   
Utöver detta tillkommer även cirka fyra tävlingsdagar per år. 

Täby Sim har idag 335,25 bantimmar 

Täby Synchro har idag 53,5 bantimmar 

Föreningslivet ska kunna öka antalet bantimmar med maximalt  två  

procent per år om föreningen kan påvisa ökad deltagartillfällen i 

åldrarna 7 till 20 år med minst två procent. Med start fr.o.m. hösten 

2021. 

6. SKOL OCH FÖRSKOLEVERKSAMHET  

6.1 Skolbad 

 Skolbad ska kunna erbjudas under perioden då verksamhet bedrivs 15 

veckor under höstterminen och 16 veckor under vårterminen. Det kan 

röra sig om skolsim, simkunnighettest, skolidrott samt aktiviteter under 

skollov. 

Samtliga skolbadsaktiviteter beställs direkt från respektive skola. 

Bokning via telefon, e-post och webbsida ska vara möjlig.  

En övergripande planering och bokning av skolbaden ska ske vid höst- 

respektive vårterminens start. 

Täby kommuns skolor tillhandhåller simundervisning för elever i åk 5-6 

samt åk 7-9, som riskerar att inte uppfylla de krav som anges för 

respektive årskurs i Skolverkets kursplan för Idrott och Hälsa. 

Kommunen önskar även kunna erbjuda möjlighet till 

kompetensutveckling, med inriktning på förskole sim, för idrottslärare 

och pedagoger inom förskoleklass. 

Täby fria Gymnasium och Åva Gymnasium disponerar tillsammans fyra 

25 meters banor vardagar under terminstid (ej lovdagar) mellan 8.00–

16.00, totalt 32 timmar/vecka. 
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6.2 Simundervisning 

 Simundervisning för elever i åk 5-6 samt åk 7-9, som riskerar att inte 

uppfylla de krav som anges för respektive årskurs i Skolverkets kursplan 

för Idrott och Hälsa.  

Leverantör ska erbjuda utbildade simlärare för simundervisning i 

anslutning till de tider som bokats av respektive skola. Skolan bör boka 

simlärare samtidigt som bassängtid bokas. Skolan har även möjlighet 

att genomföra simundervisning i egen regi eller genom egen försorg 

anlita simlärare från simförening eller annan extern part. 

Reglering av kostnad för simlärare inklusive administration m.m. ska 

ske i överenskommelse.  

Överenskommelsen avser kommunala skolor. Dock har friskolor i Täby 

kommun möjlighet, men ingen skyldighet, att nyttja samma 

överenskommelse. Väljer friskolor i Täby kommun att nyttja denna 

överenskommelse ska villkor och priser enligt detta avtal gälla. 
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7. TAXOR OCH AVGIFTER 

Badavgifter Tibblebadet Tibblebadet Norskogsbadet 

Engångsentré  
Avgift vardagar 
före klockan 15 Avgift övrig tid Avgift 

Vuxna  65: - 95: - 80: - 

Barn och ungdom, 
4-19 år  45: - 45: - 35: - 

Rabattkort    

10 bad, vuxna  585: - 855: -  720: - 

10 bad, barn och 
ungdom, 4-19 år  - 405: - 315: - 

Sommar kort barn 
t.o.m. 15 år - - 340: - 

Sommar kort bad 
från 16 år    790: - 

Årskort    

Vuxna fr 20 år   750: -   

8. HYRESAVTAL 

 Hyresavtal avseende anläggningarna ska tecknas. Avtalen gäller 
parallellt och är ömsesidigt beroende av varandra. I det fall hyresavtalet 
avslutas i förtid, av en eller annan orsak, ska också detta driftavtal från 
samma datum upphöra att gälla. 

På motsvarande sätt ska hyresavtalet upphöra att gälla om driftavtalet 
avslutas i förtid. 

Ansökan ska göras hos Hyresnämnden om godkännande av 

överenskommelse om avstående från besittningsskydd. 

Koncessionsavtalet och hyresavtalet träder endast i kraft under 

förutsättning att hyresnämnden godkänner 

avståendeöverenskommelsen. 

 


