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Upphandlande myndighet är Täby kommun, Kultur- och fritidsnämnden, org. nr
 212000-0118 (nedan kallad ”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

 

Upphandlingsdokumenten består av följande dokument:

Allmän information1.

Information om den upphandlande myndigheten0.1.

Förteckning över upphandlingsdokumenten0.2.

Information om upphandlingen och administrativa villkor (detta dokument)1.

Skakrav (E-avrop)2.

Generella bilagor som gäller samtliga anläggningar3

Personallista-

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad-

Kloraminer- och exponering i badhus-

Vägledning badanläggningar-

Städråd med checklista-
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Det åligger anbudsgivare att tillse att denne erhåller samtliga upphandlingsdokument i 

upphandlingen.

Nedan definieras ett antal begrepp som förekommer i upphandlingsdokumenten.

Upphandlingsdokument – är samtliga dokument enlig avsnitt Förteckning över 

upphandlingsdokumenten

Upphandlande myndighet – se avsnitt Information om den upphandlande myndigheten

Kommunen – avser Täby kommun, Kultur-och fritidsnämnden

Simundervisning-

Prisbilaga simundervisning-

Täby simhall4

Planritning-

Gränsdragningslista-

Dimensionerade förutsättningar Täby simhall-

- Tibblebadet5

Planritning -

Inventarielista-

Besöksstatistik-

Norskogsbadet6

Gränsdragningslista-

Inventarielista-

besöksstatistik-

Koncessionsavtal (utkast)7

Begreppsdefinition0.3.
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Anbudsgivare – den som lämnar anbud

Anbud – anbudsgivares svar på upphandlingsdokumenten

Koncessionshavare – avser anbudsgivare som erhåller koncessionsavtal och uppdrag att driva 

verksamheten

Hyresgäst – avser verksamhetsområde kultur och fritid 

Kommunen genomför en upphandling och inbjuder anbudsgivare att lämna anbud i enlighet 

med detta upphandlingsdokument.

Upphandlingen omfattar tjänstekoncession avseende verksamhetsdrift av Täby simhall, 

Tibblebadet och Norskogsbadet, utomhusbad. I uppdraget ingår städning för samtliga 

anläggningar.

Kommunens befintliga simhall, Tibblebadet kommer att stängas i anslutning när Täby simhall 

öppnar. 

Koncessionshavaren som tilldelas kontraktet för att driva bad- och simanläggningarna kommer 

även ges rätten att driva friskvårdsavdelningen inklusive gymverksamhet i anläggningen samt 

caféverksamheten. Drift av friskvårdsverksamheten samt café är en separat del och omfattas 

exempelvis inte av kommunens taxor eller krav på tillgänglighet för föreningslivet.

Tjänstekoncessionen omfattar endast verksamhetsdriften, då kommunen ansvarar för den 

tekniska driften av anläggningarna.

Täby simhall kommer att erbjuda något för alla. Här kommer att finnas 50x25 meters bassäng, 

familjebad med barnbassänger två multi/aktivitetsbassänger, servering, konferensutrymmen 

m.m.

Information om upphandlingen1.

Beskrivning av uppdraget1.1.

Tibblebadet övertas 2022-10-01-

Täby simhall beräknas öppna i mitten av december 2022, eller senare tid som kan 

komma att gälla 

-

Norskogsbadet (utomhusbad) ingår från sommaren 2023-
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Täby simhall kommer även att erbjuda gym/friskvårdsanläggning (totalt 750kvm). 

Koncessionshavaren har ansvar för att utforma och färdigställa gym- och/friskvårdslokalerna i 

Täby simhall när det gäller golv- och vägmaterial. Samtliga golv är flytspacklade och ska 

kompletteras med lämpligt ytskikt för respektive aktivitet. Samtliga väggar är vitmålade och 

grundbelysning är installerad.

Samtlig träningsutrustning beställs och bekostas av koncessionshavaren. Samtliga 

installationer ska utföras i samråd med kommunen.

Koncessionsinnehavaren kommer att få tillträde till lokalerna ca 2-3 månader innan avtalsstart 

för att hinna iordningställa lokalerna.

Upphandlingen berör inte den s.k. tekniska driften som kommer att skötas och drivas i egen 

regi inom Täby kommun. Med tekniska drift menas drift och underhåll av vattensystem, i 

fastigheten fasta fastighetstillbehör och installationssystem.

Ansvarsbegränsningar och gränsdragningar mellan parterna redovisas i bilaga 4 

Gränsdragningslista.

Anbud ska lämnas för hela upphandlingen.

Kommunen har övervägt att dela upp kontraktet i separata delar, men har funnit att detta inte 

är lämpligt utifrån kontraktsföremålets utformning och art samt den upphandlande 

myndighetens befintliga förvaltningsorganisation.

Upphandlingen avslutas genom att kommunen tecknar tjänstekoncessionskontrakt.

Koncessionsavtalet innebär att uppdraget ska genomföras under perioden 2022-10-01 till och 

med 2027-09-30 med för Täby kommun ensidig rätt till option om förlängning med 1 + 1 år. 

Avtalet kan löpa som längst till och med 2029-09-30. 

Avgränsning1.4.

Hel eller uppdelad upphandling1.5.

Avtalstyp1.6.

Avtalstid1.7.
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Beslut om utnyttjande av option ska meddelas koncessionshavaren senast tolv (12) månader 

innan ordinarie avtalstidens slut.

Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning.

Om upphandlingen blir föremål för överprövning som leder till att avtalet inte kan starta vid 

planerad tidpunkt kommer avtalsstarten att förskjutas för att den fullständiga avtalstiden ska 

kunna nyttjas.

Namn: Johan Niltén

Telefon: 08-55 55 91 14

E-post: johan.nilten@taby.se

Bokning av visning hänvisas till förvaltaren enligt ovan. Visning kommer att ske från och med v 

35.

Upphandlingen genomförs genom  enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncession (LUK)  

Anbud ska lämnas via upphandlingssystemet e-Avrop, www.e-Avrop.com (nedan kallat 

”Upphandlingssystemet”).

Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud.

Anbudsgivare får genom Upphandlingssystemet tillkommande information.  Om anbudsgivare 

inte registrerar sig på www.e-Avrop.com, kan kommunen inte garantera att all information om 

frågor och svar under anbudstiden kommer anbudsgivare tillhanda. Kommunen kan inte heller 

garantera handlingarnas riktighet om handlingar hämtas från annat system än 

Upphandlingssystemet.

Kommunen kommer vid kontroll av anbudsgivare använda sig av registrerade uppgifter i 

Upphandlingssystemet. Anbudsgivare ansvarar därför själv för att dessa är korrekt inlagda.

Kontaktperson gällande visning1.8.

Administrativa villkor2.

Upphandlingsförfarande2.1.

Inlämning av anbud2.2.
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Ersättning för att upprätta anbud eller att delta i en anbudsgenomgång utgår inte.

Bud under 26 000 000 kr (för hela avtalsperioden inkl. optionsperiod) kommer 

inte att beaktas.

Kommunen kan även komma att avbryta upphandlingen om det finns sakligt godtagbara skäl.

Anbud som inte är komplett eller innehåller förbehåll och/eller reservationer tas inte upp till 

prövning.

Observera att hänvisningar till webbsidor inte godtas som anbudssvar.

Frågor under anbudstiden ställs via frågor- och svarsfunktionen i Upphandlingssystemet. 

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 Upphandlingssystemet 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.

Förutsättningar för upphandlingen2.9.

Formkrav på anbud2.10.

Anbud ska vara skrivet på svenska ●

Anbud ska lämnas i och enligt Upphandlingssystemet E-avrop. Anbudsgivare måste 

själv kontrollera att alla frågor är besvarade och att alla efterfrågade dokument är 

korrekt ifyllda och bifogade

●

Eventuella hänvisningar till bilagor bör vara tydliga med angivande av namn på bilaga 

som hänvisning sker till

●

Oklarheter avseende upphandlingsdokument och komplettering av 
upphandlingsdokument

2.11.
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Anbudsgivare uppmanas att, innan anbudsinlämning, kontrollera om nya uppgifter om 

upphandlingen har tillkommit.

 

Svar på frågor lämnas senast sex dagar före sista anbudsdag.

 

Anbud ska vara bindande i 180 dagar efter anbudstidens utgång.

Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudets giltighetstid automatiskt 

fram till dess avtal kan tecknas, dock högst i fyra månader efter angiven giltighetstid. Anbudens 

giltighetstid kan förlängas ytterligare om parterna är överens. Kommunen kommer att meddela 

anbudsgivare om detta.

Eventuella alternativa anbud (så kallade sidoanbud) kommer inte att beaktas, men lämnade av 

sidoanbud innebär inte diskvalificering av huvudanbudet.

Anbudsöppning planeras ske  i Täby kommunhus.

Anbudsprövningen sker i fem steg:

Steg 1, Prövning av formkrav och innehåll

Steg 2, Uteslutning av anbudsgivare

Sista dag att ställa frågor2.12.

Sista anbudsdag2.13.

Anbudets giltighetstid2.14.

Alternativa anbud (sidoanbud)2.15.

Anbudsöppning2.16.

Anbudsprövning2.17.
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Steg 3, Prövning av anbudsgivare

Steg 4, Prövning av anbud

Steg 5, Utvärdering av anbud

En anbudsgivare som inte uppfyller ett steg i processen går inte vidare till nästa steg.

Anbudsgivare ska vara beredd att vid möte med kommunen kunna presentera sitt anbud.

Anbudspresentation kommer preliminärt att hållas i Täby kommunhus alternativt digitalt möte 

under vecka 40. Mötet beräknas ta c:a 1-1,5 timme. 

Anbudsgivare ska vid presentationen representeras av den angivna platschefen. Även andra 

deltagare som anbudsgivare anser är väsentliga för uppdraget får närvara.

Koncessionsavgiften ska anges i upphandlingsverktyget E-avrop, utvärderingsmodell punkt 2.0 

grupp koncessionsavgift.

Kommunen har rätt att avbryta upphandlingen om det finns sakligt godtagbara skäl.

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas. I denna upphandling tillämpas 

alternativet ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” som grund för utvärdering.

Samtliga anbudsgivare kommer erhålla meddelande om beslut via Upphandlingssystemet.

I Upphandlingssystemet registrerar anbudsgivare en kontaktperson som användare av 

systemet och därmed också som kontaktperson för upphandlingen. Kommunikation under 

upphandlingen, inkluderande tilldelningsbeslut, sker till denna kontaktperson hos 

Anbudsgenomgång2.18.

Koncessionsavgift2.19.

Avbrytande av upphandlingen2.20.

Tilldelning av kontrakt2.21.

Meddelande om beslut2.22.
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anbudsgivaren. Den e-postadress som anbudsgivare uppgett i Upphandlingssystemet kommer 

att användas. Anbudsgivare 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. Avtal föreligger först när avtalet är undertecknat av behöriga 

företrädare för såväl anbudsgivaren som kommunen.

En upphandlande myndighet får inte ingå avtal 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 avtal förrän förvaltningsrätten avgjort målet 

och beslutet vunnit laga kraft.

Detsamma gäller om förvaltningsrättens dom överklagas till högre instans och den högre 

instansen meddelar ett interimistiskt beslut som förhindrar kommunen från att ingå avtal.

En ansökan om överprövning av en upphandling får inte prövas av domstol efter att avtalsspärr 

löpt ut.

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress) som lämnas i detta 

upphandlingsförfarande behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (allmänna 

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

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Personuppgifterna behandlas 

endast för ändamålet att genomföra upphandlingen och enbart så länge som det behövs, med 

hänsyn till ändamålet eller krav i lag eller annan författning. Mer information om hur Täby 

kommun 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.

Anbudsgivaren ansvarar för att de personer vars personuppgifter som finns i anbudet får ta del 

av ovanstående information. Anbudsgivaren ombeds att undvika att ange personuppgifter, 

särskilt sådana av känslig karaktär, under framtagandet av sitt anbud om inte uppgifterna 

specifikt efterfrågas i underlaget.

Avtalsspärr2.23.

Behandling av personuppgifter i upphandlingen2.24.
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1. Krav på tjänstens utförande 

1.1. Beskrivning av tjänsten 

Upphandlingen omfattar tjänstekoncession avseende verksamhetsdrift av Täby simhall, 

Tibblebadet och kommunens utomhusbad Norskogsbadet. 

Täby simhall planeras stå klart i mitten av december 2022 och anläggningen vänder sig till 

samtliga invånare i kommunen. Täby simhall erbjuder maximal tillgänglighet och ett brett 

innehåll för alla åldrar. 

Kommunens övergripande målsättning är att erbjuda alla besökare en friskvårdsanläggning 

som bidrar till att stärka den enskildes hälsa utifrån dennes förutsättningar. 

Vidare ska badanläggningen främja föreningsverksamheten i kommunen samt verka för att 

kommunens invånare lär sig simma. 

Täby simhall 

Täby simhall kommer att erbjuda en komplett friskvårdsanläggning för lek, motionssim och 

avkoppling. Den kommer att rymma en 50 x 25 metersbassäng, familjebad och två multi-

/aktivitets bassänger. Täby simhall kommer att även innehålla ca 750 m² gym/friskvårdsyta. 

Badet ska kunna erbjuda något för alla. Täby simhall har med sin strategiska placering och 

publikt innehåll möjlighet att bidra med en för Täby kommun karaktärsbildande byggnad av 

hög arkitektonisk kvalitet.   

Läget är strategisk med närhet till allmänna kommunikationer så som buss och Roslagsbana. 

Utbyggnad av området sker för att säkerställa trafiksäkra passager för gång och cykel som 

knyter ihop området kring stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen samt Täby centrum. 

Tibblebadet 

Tibblebadet är ett populärt inomhusbad  beläget i Täby sportcentrum. Badet består av en 50-

meters bassäng med sex banor, en undervisningsbassäng samt en plaskdamm för de allra 

yngsta. I direkt anslutning till badet finns ett café med möjlighet till servering av enkla 

måltider. Anläggningen är delvis anpassad för personer med funktionshinder. 
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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 bassängen finns omklädningsrum, dusch och bastu samt ett litet café. 

I centralparken finns utegym och lekplatser. Tillgång till allmän parkeringsplats finns.  

1.2. 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  

 Invånarna i Täby är fysiskt aktiva 

 

Vision och mål  

Täby kommun och Kultur-och fritidsnämndens vision och mål är grundläggande för all 

verksamhet som bedrivs inom kommunens ansvarsområden.   
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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:  

 Invånarna i Täby är fysiskt aktiva  

 Täby kommun möjliggör kulturupplevelser  

 Fokus på barn och ungdomar, aktiviteter och utbud som attraherar och bidrar till 

ungdomarnas fysiska aktivitet och hälsa 

1.3. Lagar, förordningar och föreskrifter 

Koncessionshavare ska vara förtrogen med och följa alla inom området gällande lagar, 

förordningar och föreskrifter. 

1.4. Verksamhetsdriften 

Verksamhetsdriften ska styras utifrån starkt invånarfokus där barn och ungdomar prioriteras. 

Verksamhetsdriften omfattar ett totalåtagande för angivna badanläggningar. 

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. 

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  
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 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 

1.5. Öppettider 

Koncessionshavaren ska bedriva verksamheten och anpassa öppethållande utifrån att 

föreningsliv, skolor och besökande allmänhet ska ges en god service. Öppettiderna fördelas 

mellan allmänhetens besök och föreningslivets tider enligt i förväg uppgjort schema. Det ska i 

anläggningarna erbjudas tid för så väl föreningsaktiviteter och kommunal verksamhet som för 

allmänhetens spontanbesök.  

Omklädningsrum inklusive därtill tillhörande duschar ska kunna nyttjas 30 minuter efter 

öppethållandetidens slut. Organiserad verksamhet arrangerad av föreningar eller 

koncessionshavaren ska under allmänhetens öppettider anpassas så att allmänheten ändå har 

tillgång till varje typ av attraktion. 

Bastuanläggningar ska hållas i drift under anläggningens ordinarie öppettider.  

Tibblebadets planering för verksamheten från 2022-10-01 och tills den nya badanläggningen 

kan tas i bruk, görs i samarbete med kommunen. I Tibblebadet ska öppettiderna vara minst i 

samma omfattning som 2021, dvs 75 t/v. 

Norskogsbadet har säsongsöppet 12 veckor under perioden maj-augusti. 

Täby Simhall ska vara i drift för aktiviteter under hela kalenderåret, med öppethållande alla 

veckans dagar, och varje vecka vara öppet för allmänheten minst 95 timmar /vecka 90 timmar 

för motionssim och minst 60 timmar för familjebadsaktiviteter. Sommartid, när 

Norskogsbadet håller öppet, får öppethållandet minska till 70 timmar/vecka. 

Under öppethållande för allmänheten ska alltid i Täby simhall minst fyra 25 m-banor vara 

tillgängliga för allmänhetens motionssim, alternativt motsvarande bantimmar i kombination 

50 m-/25-metersbassäng. Fartbana ska alltid finnas tillgänglig under motionssimningens 

tider. 

Verksamheten ska bedrivas så att personer med olika typer av funktionsvariationer kan nyttja 

anläggningarna. Liftar och andra hjälpmedel ska kunna hanteras av den personal som är på 

plats. 
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Det kan göras överenskommelse mellan koncessionshavaren och kommunen om vissa 

ändringar i dessa drifttider under avtalstiden. 

Täby simhall ska hållas öppen för allmänheten årets alla dagar.  

Verksamhet för föreningslivet kan förekomma utanför ordinarie öppethållande. 

1.6. Föreningslivet 

Öppethållande för föreningsverksamhet  

Anläggningarna ska utöver tider för allmänhetens bad samt de kommunala verksamheterna 

(skolornas simundervisning), hållas tillgängliga för av kommunen godkända 

föreningsverksamheter på fasta, avtalade tider i en omfattning som framgår av denna 

kravspecifikation. Förutom simträning och simskoleverksamhet kan verksamheterna omfatta, 

men inte begränsas till, parasim, vattenpolo, konstsim, simhopp och undervattensrugby. 

Koncessionshavaren ska regelbundet stämma av med föreningar den kommande verksamhet 

som Koncessionshavaren själv bedriver och den som bokande föreningar och andra kunder 

har. Med föreningstid avses bassängtid som föreningslivet disponerar för att bedriva 

verksamhet i bassänger för föreningsmedlemmar eller för tävlingsarrangemang.  

Vid fördelning av tider prioriteras enligt följande:  

1. Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar i Täby  

2. Övrig förening/privat inom kommunen  

3. Förening/privat utom kommunen  

En bantimma definieras som en timma i en bana i 25m bassäng om inte annat anges.  

 

Kommunens simförening(-ar)  

Föreningslivet (i dagsläget Täby Sim och Täby Synchro, ska beredas veckotid (bantimmar) 

minimum enligt följande årstabell. Kan utökas i överenskommelse med Koncessionshavare. 

 Tabell 1  

(1 % ökning/år)  

År  Bantimmar per vecka i 25 alt 23 m bassäng för föreningslivet på täby simhall 
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2022 594  Indexuppräkning    

2023 594    

2024 600  1%   

 

2025 606  1%   

2026 612  1%   

2027 618  1%   

2028 624  1%  

Dessutom ska föreningar beredas tid 24 tim/vecka jämt fördelat i multibassängerna. Gäller för 

hela perioden. Banhyran ska tillfalla kommunen. Avgift för deltagare utgår ej vid tävling. 

Se bilaga 19 Täby förslag föreningstider till fördelning av bantimmar. 

Övriga villkor: För alla avgifter och hyror, se Bilaga 8a Taxor och Avgifter Täby simhall och 

Norskogsbadet och bilaga 8b Taxor och  Avgifter Tibblebadet samt bilaga 11b Prisbilaga 

simundervisning. 

Förening har rätt att på särskild plats på läktare sälja enkel fika, simutrustning och simmärken 

i samband med simtävlingar. Öppethållande av café och badshop begränsas inte av 

föreningens försäljning.  

1. Tid ska fördelas jämnt mellan föreningsliv, koncessionshavare och Täby kommun på 

gemensamma digitala tavlor i bassängrum samt entréhallar. 

2. Tillgång ska ges till föreningsrepresentanter och anställda till föreningskontor mm. 

även när anläggningarna inte är bemannade. 

3. Föreningar ansvarar för säker förvaring och för att avtalade rutiner följs. 

 

Vid Tävlingar: 

Föreningslivet ska beredas tillgång till 6 tävlingsdagar (heldagar). Allmänheten ska ha tillgång 

till familjebadet samt en av multibassängerna (gäller Täby simhall). 

Deltagare och publik vid föreningspublika arrangemang betalar inte inträde till simhallen.  

Vid bokade föreningsverksamheter ska Koncessionshavaren svara för att normal utrustning 

(banlinor, mål, etc.) finns att tillgå. Koncessionshavaren svarar för instruktioner till bokade 

föreningar om hur utrustning fungerar och ska användas. 
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1.7. Regional anläggning 

Täby simhall kan komma att under avtalstiden omfattas av Regional samverkan i 

Stockholmsregionen. Kommun har rätten att utöver ordinarie och lokal 

föreningslivsverksamhet åberopa tid i simhall för regional samverkan ett år innan verksamhet 

avser att påbörjas om så önskas. Ersättning för regional samverkan ligger utanför 

koncessionsavtalet och förhandlas separat.    

1.8. 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, 

simkunnighetstest, 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 erbjuds simundervisning för elever i förskoleklass - åk 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 förskolesim, 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. 

1.9. Simundervisning  

Simundervisning erbjuds för elever i förskoleklass till och med årskurs 9, se bilaga 5 a 

simundervisning. Priserna för simundervisning återfinns i bilaga 11b. Prisbilagan består av 

takpriser och får ej överskridas. Kommunen och koncessionshavaren kan komma överens om 

ett lägre pris vid avtalsskrivande. Kommunen garanterar inga kvantiteter eller bokning av 

minst antal timmar. 

1.10. Avstående från besittningsskydd 

Parternas avsikt och utgångspunkt är att förevarande avtal utgör ett tjänstekoncessionsavtal 

där själva upplåtelsen av lokalytor endast utgör en underordnad del av avtalet. Avsikten är att 

avtalet inte i något avseende ska anses utgöra ett hyresavtal enligt jordabalkens bestämmelser.  

För det fall avtalet vid en prövning likväl faller under 12 kap. jordabalken och dess 

tillämpningsområde är parterna överens om att hyresavtalet inte ska vara underkastad 
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reglerna om indirekt besittningsskydd enligt 12 kap. 57-60 §§ jordabalken. 

Koncessionshavaren ska därför acceptera samt i samband med avtalstecknande 

underteckna ett avstående från besittningsskydd.  

1.11. Tekniska begränsningar 

De antal besökare som vistas samtidigt i anläggningen begränsas dels av myndighetskrav, dels 

av fysiska och tekniska begränsningar i vattenrening, ventilation etc. se bilaga 5, 

Dimensionerade förutsättningar.  

1.12. Utförande av drift och skötsel, tillsyn och underhåll 

Drift och skötsel, tillsyn och löpande underhåll ska utföras av koncessionshavaren i de delar 

där det framgår av bilaga 4, Gränsdragningslista. Skötsel och löpande underhåll inklusive 

löpande fastighetsunderhåll (för sådant som åvilar koncessionshavaren) ska utföras på ett 

sådant sätt och vid sådana tidpunkter att verksamheten störs minimalt. Anläggningarna ska 

drivas och skötas så att besökare garanteras goda hygieniska förhållanden.  

Koncessionshavaren ska snarast anmäla fel och brister till av fastighetsägaren utsedd ansvarig 

kommunal förvaltning för den tekniska driften, eller i förekommande fall till ansvarig utsedd 

entreprenör med detta ansvar. För kostnadsbärare se bilaga 4 Gränsdragningslista.  

1.13. Städning, renhållning och miljö 

Koncessionshavaren svarar för all städning och renhållning i verksamhetslokalerna i de lokaler 

som omfattas av koncessionsuppdraget. 

Städning ska följa kommunens riktlinjer om kemikaliehantering, se bilaga 12, 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad 2021:11, samt de drift- och 

skötselinstruktioner som byggentreprenören levererar. 

Avfall ska sorteras enligt kommunens regler för sophantering, avfallsplan bifogas till 

avtalsstart. 

1.14. Inredning, maskiner och växter 

Koncessionshavaren ska anskaffa och bekosta erforderlig utrustning, fordon, maskiner, 

säkerhetsutrustning, kontrollutrustning, förbrukningsmaterial och övriga hjälpmedel för 

uppdragets genomförande utöver det som ingår i anläggningarna. Koncessionshavaren har rätt 
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att nyttja de av kommunen ägda maskiner och inventarierna, fasta som lösa, som ingår i 

anläggningarna. 

I Inventarieförteckningarna samt gränsdragningslistorna anges all inredning, maskiner och 

växter som koncessionshavaren resp. fastighetsägaren ansvarar för och som vid behov ska 

bytas ut, se resp. bilaga 4, Gränsdragningslista.  

I bilagorna finns inventarielista och där finns information avseende möjligheter att 

överta/köpa befintliga inventarier. 

Maskiner och inventarier som tillhör kommunen ska väl underhållas och hållas i det skick som 

normal verksamhet kräver. Koncessionshavaren ska vid avtalstidens utgång, till kommunen 

återlämna förtecknande inventarier i gott skick. 

För nyanskaffning av uttjänta/utslitna inventarier som tillhandahålls av kommunen gäller att 

kommunen svarar för nyanskaffning av inventarier, där så framgår av ovan nämnda bilagor. 

Vid nyanskaffning ska likvärdiga inventarier införskaffas. 

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

tillhandahålls av kommunen. 

1.15. Vattenkvalitet 

Koncessionshavaren ska tillsammans med ansvarig för tekniska driften tillse att bassänger 

håller god vattenkvalité samt uppfyller myndighetsdirektiv. Skräp och fasta föremål får ej 

finnas i bassängerna. 

Bottensugning av samtliga bassänger ska genomföras dagligen och ska ske utanför öppettider.   

För att upprätthålla god vattenkvalité ska även rengöring av bassängsidor och andra ytor i 

bassänger hållas rena för att inte försämra vattenkvalitén och kundens upplevelse av att 

vattnet är rent och fräscht. I det fall kommunen kräver att åtgärder måste ske för att uppfylla 

myndighetsdirektiv, ska koncessionshavaren genomföra denna åtgärd omedelbart. 

1.16. Friskvårdsverksamhet 

Friskvårdslokalerna ska vara öppet under Täby simhalls öppethållande.  

 Taxor för entréavgift till gym/friskvård bestäms av koncessionshavaren. 
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1.17. Storhelger 

Öppettider kan avvika vid storhelger. Överenskommelse sker med kommunen. Dialog ska ske 

skriftligt med kommunen senast sex månader i förväg. 

1.18. Anpassat öppethållande 

Vid simtävlingar kan delar av simhallen behövas vara stängd för allmänheten. 

1.19. Service och information 

Kommunen fäster stor vikt vid den personliga servicen till alla besökare. Koncessionshavaren 

förväntas ge god service, ett vänligt bemötande och stor öppenhet för olika frågor och förslag 

från besökarna.  

Koncessionshavarens personal ska vara tillgänglig per telefon dagtid alla dagar under 

öppettider för allmänheten. 

Därutöver ska telefonsvarare eller annan liknande kontaktväg finnas för lämplig information 

om t.ex. öppettider och bokningar. Möjlighet att lämna upplysningar eller klagomål muntligen 

eller skriftligen ska alltid finnas när respektive anläggning är öppen. 

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

 Öppettider för allmänheten (dagar och tider) 

 Period för eventuell sommarstängning för tekniskt underhåll mm. 

 Avvikelser  

 Stängning av synnerliga skäl 

1.20. Tillsyn/övervakning/bemanning 

Konsumentverkets ”Vägledning för badanläggningar”, Bilaga 16 Vägledning för 

badanläggningar ska följas i arbetet med säkerhet och risker. 

1.21.  Personal 

All personal ska ha erforderlig kompetens för sina arbetsuppgifter. Personalen ska bära 

enhetliga arbetskläder med anläggningens eller koncessionshavarens namn samt namnbricka. 
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Koncessionshavaren ansvarar för att all personal, som ska utföra hela eller delar av uppdraget 

och som av den anledningen vistas och arbetar inom skola, förskola och fritidshem, är 

kontrollerade mot belastningsregistret. Enligt lag får ingen personal arbeta inom dessa 

områden om de har dömts för brott mot minderåriga. 

Senast vid avtalsstart ska koncessionshavaren lämna namn på den/de som är anlitade för 

uppdragets utförande. Koncessionshavaren ska kontinuerligt hålla denna lista uppdaterad. 

1.22. Hantering av periodkort vid byte av Koncessionshavare 

 
I det fall en annan Koncessionshavare än den tidigare vinner upphandlingen ska följande gälla: 
 
För intäkter från försålda periodkort med längre löptid än avtalstiden ska avräkning ske så att 
tidigare Koncessionshavare resp. eventuell ny Koncessionshavare får del av inkomsterna från 
försäljningen i sådan omfattning som svara mot den tid respektive Koncessionshavare driver 
verksamheten. 
  
Motsvarande inkomstdelning ska ske när det nu tecknade avtalet upphör. 
  
Koncessionshavaren får ej teckna avtal/sälja årskort eller rabattkort som sträcker sig längre än 
uppdraget. Entrékort, rabattkort etc får ej säljas med en giltighetstid längre än ett år från 
försäljningsdatum. 
  
Detta skall tydligt framgå på kortet/taggen. 
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1. Allmänna villkor 

1.1. Avtalsparter 

Köpare (nedan kommunen)   Säljare (nedan koncessionshavaren) 

Täby kommun   Namn 

212000-0118    Org.nr 

Esplanaden 3   Adress  

183 80 Täby    Postnummer postort 

 

1.2. Kontaktpersoner 

För Kommunen   För Koncessionshavaren 

Jenny Holmberg   Förnamn efternamn 

08-555 598 11   Telefonnummer 

jenny.holmberg@taby.se   E-post 

 

 

1.3. Avtalets omfattning 

Avtalet omfattar verksamhetsdriften av Täby simhall, Tibblebadet och Norskogsbadet. 

1.4. Avtalshandlingar 

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om handlingarna innehåller uppgifter som strider 

mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna 

uppenbarligen föranleder annat:  

Handlingar: 

Om handlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i 

följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:  

Handlingar: 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 

2. Detta avtal inklusive bilagor  

3. Eventuella kompletteringar till upphandlingsdokumenten 
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4. Upphandlingsdokumenten  

5. Anbudet daterat 2021-xx-xx 

Uppgifter i anbudet som inte efterfrågas i upphandlingsdokumenten gäller inte som 

avtalsuppgifter, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse om att de ska gälla. 

1.5. Ändringar och tillägg 

Alla ändringar och/eller tillägg till avtalet kräver parternas samtycke och ska ske skriftligen. 

Alla ändringar ska undertecknas av behörig företrädare för respektive part. 

1.6. Avtalstid 

Koncessionsavtalet innebär att koncessionsuppdraget ska genomföras under perioden 2022-

10-01 till och med 2027-09-30 med för Täby kommun ensidig rätt till option om förlängning 

med 1 + 1 år. Avtalet kan löpa som längst till och med 2029-09-30.  

Beslut om utnyttjande av option ska meddelas koncessionshavaren senast tolv (12) månader 

innan ordinarie avtalstidens slut. 

Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning. 

1.7. Parternas åtaganden 

Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse 

för fullgörandet av detta avtal. 

1.8. Övergripande information om offentlighet och sekretess 

Som koncessionshavaren till kommunen kan det förekomma att koncessionshavaren kommer i 

kontakt med handlingar som upprättas inom myndigheten som hör till ett ärende som inte är 

färdigbehandlat. Dessa handlingar har allmänheten inte rätt att ta del av, alltså vilka ännu inte 

nått stadiet av offentlig handling, såsom minnesanteckningar, arbetsmaterial med mera. För 

sådana handlingar föreligger sekretess intill dess handlingar färdigställs och i särskilda fall 

ännu längre.  

Koncessionshavaren får inte utan kommunens samtycke lämna ut uppgift till annan, såvida det 

inte är fråga om normalt uppgiftslämnande inom ramen för uppdraget, exempelvis till 

myndigheter eller liknande, där det finns skäl att anta att kommunens intresse av sekretess 

åsidosätts. 
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1.9. Omförhandling 

Respektive part kan påkalla omförhandling av upprättat avtal om ändrade förhållandet 

väsentligt inverkar på uppdragets förutsättningar. Begäran om omförhandling ska ske så snart 

det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten. 

1.10. Förberedelser inför tillträde 

Genomgången inför uppdragsstart av verksamheten ska påbörjas så snart avtal slutits mellan 

parterna. Genomgången ska syfta till att klarlägga vilka uppgifter som parter behöver utföra 

innan eller i samband med att uppdraget startar. Övertagandet av verksamheten ska 

organiseras så att det sker på ett sätt som inte medför några brister i verksamheten.  

Kommunen kallar till möte inför tillträde. 

1.11. Implementeringsplan 

Koncessionshavaren ska ha en organisation som startar implementeringen av uppdraget 

omgående efter att avtal tecknats. Kommunen avser att löpande hålla möten med 

koncessionshavaren under implementeringstiden. 

1.12. Besiktning  

Parterna ska gemensamt genomföra besiktning/statuskontroll av lokaler/anläggningarna i 

samband med uppdragsstart. Eventuella avvikelser från upphandlingsdokumenten ska noteras 

i protokoll. 

Efter avtalsperiodens slut ska lokalerna vara i samma skick som vid avtalsperiodens start. 

Rimlig hänsyn till normal förslitning ska tas. Kommunen kallar till syn och besiktning. 

2. Uppdragets genomförande 

2.1. Koncessionshavarens åtaganden 

Uppdrag enligt detta avtal ska utföras i enlighet med bilaga 2 ”Kravspecifikation”, villkoren i 

detta avtal, kraven uppställda i upphandlingsdokumenten samt enligt redovisat förfarande i 

koncessionshavarens anbud. 
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Koncessionshavaren är således skyldig att ta de initiativ som kan behövas för att 

koncessionshavarens personal ska få nödvändig kunskap och förståelse för uppdraget och dess 

fullgörande. 

Koncessionshavaren får inte från annan än kommunen motta eller inhämta direktiv för 

uppdragets genomförande. 

Vidare ska koncessionshavaren tillse att utförandet av tjänster som omfattas av detta avtal sker 

i enlighet med samtliga i Sverige gällande lagar, regler och förordningar som är aktuella för 

uppdraget samt att verksamheten bedrivs med eventuella vederbörliga tillstånd.  

Koncessionshavaren ska på egen bekostnad ombesörja, införskaffa och vidmakthålla samtliga 

tillstånd, bemyndiganden, dispenser och licenser som enligt tillämpliga avtal, författningar, 

normer eller föreskrifter erfordras för utförande av avtalat åtagande. 

2.2. Anläggningarna 

Kommuns fastighetsavdelning (Hyresvärd) hyr ut anläggningarna till Kultur-och 

fritidsnämnden (Hyresgäst), anläggningarna upplåtes via koncessionsavtalet till 

koncessionshavaren. 

Uppdraget ska utföras i de lokaler/anläggningar som kommunen upplåter till 

koncessionshavaren enligt bifogade bilagor för respektive anläggning. 

Koncessionshavaren får inte bedriva annan verksamhet i lokalerna än vad som omfattas av 

uppdraget, eller använda lokaler, utrustning och inventarier till annat än avsett ändamål. 

2.3. Teknisk drift och underhåll 

Koncessionshavaren ska bereda kommunen tillträde till anläggningen för reparations- eller 

underhållsarbeten. Kommunen ska eftersträva att utföra sådana arbeten på tid då minsta 

möjliga skada föreligger för koncessionshavaren och ska informera koncessionshavaren om 

planerade åtgärder i så god tid som möjligt. 

Koncessionshavaren har inte rätt till ersättning, i någon form, för det fall hinder (upp till 7 

kalenderdagar) uppstår i den på anläggningen bedrivna verksamheten till följd av reparation 

eller underhåll av anläggningen. 

Kommunen ska informera koncessionshavaren i god tid innan reparations- och 

underhållsarbeten avses att genomföras. 

I händelse av längre avbrott i verksamheten (längre tid än 7 kalenderdagar) till följd av 

omständigheter som inte koncessionshavaren rår över, ska kommunen ersätta 
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koncessionshavaren för den ekonomiska skada som koncessionshavaren kan påvisa. 

Ersättning ska inte överstiga de faktiska kostnaderna som koncessionshavaren har för att 

bedriva uppdraget. Koncessionshavaren ska aktivt vidta åtgärder för att minimera sin 

ekonomiska skada. 

Arbeten avseende sådant underhåll som inte ingår i uppdraget, t.ex. periodiskt underhåll och 

investeringsåtgärder på lokal/anläggning kommer under avtalstiden att vid behov genomföras 

i samråd med kommunen. 

2.4. Lokalvård 

Kraven på den allmänna skötseln inklusive städning är mycket höga. Koncessionshavaren 

ansvara för att samtliga lokaler i anläggningarna hålls i bästa funktionella och hygieniska skick. 

Miljövänliga produkter och metoder ska användas när det gäller städning, rengöring och 

hygien och ska utföras och följa tillverkarens föreskrifter.   

2.5. Inventarier och förbrukningsartiklar  

Koncessionshavaren ska anskaffa och bekosta erforderlig utrustning, fordon, maskiner, 

säkerhetsutrustning, kontrollutrustning, förbrukningsmateriel och övriga hjälpmedel för 

uppdragets genomförande utöver det som ingår i anläggningarna. 

Koncessionshavaren har rätt att nyttja de av kommunen ägda maskinerna och inventarierna, 

fasta som lösa, som ingår i anläggningarna. 

I inventarieförteckningar samt gränsdragningslistor anges all inredning, maskiner och 

eventuella växter som Koncessionshavaren resp. kommunen ansvarar för och som vid behov 

ska bytas ut. 

Se Bilaga 4 ”Gränsdragningslista”. 

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

Maskiner och inventarier som tillhör kommunen ska väl underhållas och hållas i det skick som 

normal verksamhet kräver. Koncessionshavaren ska vid avtalstidens utgång, till kommunen 

återlämna förtecknade inventarier i gott skick. 

För nyanskaffning av uttjänta/utslitna inventarier som tillhandahålls av kommunen gäller att 

kommunen svarar för nyanskaffning av inventarier, där så framgår av ovan nämnda bilagor. 

Vid nyanskaffning ska likvärdiga inventarier införskaffas. 
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Koncessionshavaren svarar för nyanskaffning/-ersättning av de inventarier som inte 

tillhandahålls av kommunen. 

2.6. Inlösen av inventarier 

Koncessionshavaren har vid avtalstidens slut förköpsrätt till att lösa inventarier och 

utrustningar som använts för uppdragets genomförande, till ett pris som fastställs av en av 

parterna gemensamt utsedd opartisk värderingsperson. Om frågan om förvärv av inventarier 

blir aktuell ska i första hand överenskommelse om pris och villkor sökas nås mellan 

tillträdande utförare och avträdande utförare. Om överenskommelse inte kan nås kan 

kommunen utnyttja sin förköpsrätt i samråd med tillträdande utförare, för tillträdande 

utförares räkning. 

Ersättning för förvärv av inventarier ska då betalas av tillträdande utförare. 

2.7. Ansvar för nycklar/passerkort m.m.  

Koncessionshavaren erhåller det antal nycklar/passerkort som erfordras för uppdraget. 

Nycklar/kort kvitteras och återlämnas vid uppdragets slut. Nycklar får inte vara märkta så att 

tillhörigheten kan tolkas av obehörig och ska förvaras på ett betryggande sätt.  

Förlorad nyckel/förlorat passerkort eller dylikt anmäls omgående till kommunen. För förlorad 

nyckel/passerkort och dylikt ska kommunen ersättas enligt punkt 4 Ansvar. 

Kommunen ska skriftligen i god tid meddela koncessionshavaren om ändrade koder etc. 

Koncessionshavaren betalar kostnader för av denne orsakade falsklarm. 

2.8. Säkerhet – och brandskyddsarbete 

Koncessionshavaren bedriver uppdraget, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, ett 

systematiskt brandskyddsarbete (SBA) enligt de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna 

råd som gäller för verksamheten och dess lokaler. 

Koncessionshavaren har en skriftlig rutin för hur personal ska agera i händelse av brand samt 

håller fullständig SBA dokumentation inklusive kontrollronder. Kommunen ska när som helst 

kunna ta del av dokumentationen eller på annat sätt kontrollera att detta arbete utförs enligt 

plan. 

Koncessionshavarenen kontrollerar att funktionsduglig brandsläckningsutrustning finns på 

utsatt plats och kontrollerar genom SBA att de är besiktigade. Kommunen tillser att 

brandsläckningsutrustning servas och koncessionshavaren rapporterar avvikelser till 

Kommunen eller kommunen. 
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Koncessionshavarenen ansvarar för personalutbildning och återkommande brandövningar. 

Koncessionshavaren ska genomföra månatliga brandskyddsronder i enlighet med kommunens 

rutiner, i sin förhyrda del av fastigheten. Resultatet av brandskyddsronderna ska 

dokumenteras och rapporteras elektroniskt till kommunens  

Koncessionshavaren ska utbildas och rapportera sitt SBA i kommunens system, för närvarande 

REQS, kommunen fastighetssystem. 

Koncessionshavaren ska i samband med avtalstecknande ange utbildad ansvarig samt utbildad 

kontrollant/er som ska arbeta med dessa frågor. 

Utbildad ansvarig SBA: ifylls vid avtalstecknandet 

Utbildad kontrollant/er SBA: ifylls vid avtalstecknandet 

I övrigt ska koncessionshavaren följa gällande lagar och regler inom området arbetsmiljö och 

brandskyddsarbete. 

2.9. Marknadsföring och information  

Anläggningarnas verksamheter utgör en betydande och viktig del av kommunens 

friskvårdssatsning och rekreation. Koncessionshavaren ska aktivt verka för att marknadsföra 

sin verksamhet. Koncessionshavaren ska ha en hemsida för att marknadsföra anläggningarna 

som ska vara länkad till kommunens hemsida.  

Marknadsföring av anläggningen ska ske i samråd med kommunen. 

Av annonsering ska det alltid framgå ”På uppdrag av Täby kommun”. 

Reklamanordningar och skyltar får inte sättas upp utan kommunens skriftliga godkännande. 

2.10. Personal  

Koncessionshavaren förbinder sig att vid utförandet av uppdraget enligt avtalet använda 

personal med för ändamålet nödvändig kompetens, utbildning och erfarenhet. Personalen ska 

tala svenska.  

För badgästernas trygghets skull ska bassängerna vara bevakade. Samtliga i personalen ska ha 

utbildning i HLR och D-HLR samt vara utbildade på befintlig hjärtstartare som ska finnas i 

anläggningarna. Personal som badbevakar ska även vara utbildad i vattenlivräddning. 

För det fall någon av de personer som utför tjänsten blir otillgänglig för tjänstens utförande 

eller om kommunen anser att någon av dessa personer saknar tillräckliga kvalifikationer eller 
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av andra skäl inte är lämplig för samarbetet mellan parterna ska koncessionshavaren 

omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till bristen.  

Koncessionshavaren ska därmed ersätta personen med annan person med likvärdig 

kompetens, utbildning och erfarenhet. 

Förändring i personalstyrkan berättigar inte koncessionshavaren till ersättning för eventuella 

merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. 

Koncessionshavaren svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade 

kostnader för sig och sin personal. Koncessionshavaren är ensam arbetsgivare för den egna 

personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. 

2.11. Personalövergång  

Koncessionshavaren uppmärksammas på de krav lagstiftningen ställer för övertagande av 

personal i samband med övergång av verksamhet.  

Se Bilaga 9 ”Personalövergångslista Tibblebadet". 

Täby kommun har ett önskemål om att verksamheten ska drivas vidare på ett sätt som gör att 

befintliga medarbetares anställningstrygghet värnas. 

2.12. Registerkontroll  

Koncessionshavaren ska tillse att registerkontroll, enligt lag (1998:620) om belastningsregister 

och enligt lag (2010:800) skollag, genomförs för den personal som anställs inom 

verksamheten.  

Koncessionshavaren ansvarar för att kontroll ur belastningsregistret görs inför avtalsstart samt 

vid nyanställningar för den personal som ska arbeta i verksamheten. Anlitar 

koncessionshavaren underleverantör förbinder sig koncessionshavaren att av denne kräva 

motsvarande. 

Koncessionshavaren ska på begäran från kommunen kunna intyga att denna kontroll är 

genomförd. 

2.13. Underleverantör  

I det fall koncessionshavaren anlitar underleverantör för att utföra delar av det avtalade 

uppdraget, ska underleverantör uppfylla samma krav som ställs på koncessionshavaren. 
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Koncessionshavaren är skyldig att snarast lämna upplysningar om underleverantör anlitas för 

att utföra en betydande dela av uppdraget och/eller om lokaler upplåts/uthyrs till 

underleverantör.  

Koncessionshavaren svarar för underleverantörs arbete i alla led som för sitt eget. 

2.14. Kvalitetssäkring 

Koncessionshavaren ska tillämpa dokumenterade kvalitetssäkrings- rutiner som säkerställer 

att uppdrag sker på ett sådant sätt att överenskommen omfattning och kvalitet uppnås och 

upprätthålls. Koncessionshavaren ska skriftligen senast fyra veckor innan uppdraget startar 

redogöra för minst följande: 

1. Hur säkerställs att personal och eventuella underleverantörer löpande hålls uppdaterade och 

har kunskaper om ändringar i riktlinjer och lagstiftning inom området. 

2. Hur arbetar man med att säkerställa att uppdraget utrörs enligt kravspecifikation, avtal och 

genomförandebeskrivning. 

3. Hur arbetar man med att dokumentera sitt uppdrag. 

4. Hur arbetar man med återrapportering av dokumentation till kommunen. 

5. Kvalitetspolicy för verksamheten. 

6. Utsedd kvalitetsansvarig. 

7. Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder av dessa. 

2.15. Miljösäkring  

Koncessionshavaren ska tillämpa dokumenterade miljösäkrings- rutiner som säkerställer att 

uppdrag i största möjliga mån miljöanpassas och upprätthålls. Koncessionshavaren ska 

skriftligen senast fyra veckor innan uppdraget startar redogöra för minst följande: 

1. Rutiner för internrevision och/eller egenkontroll. 

2. Hur säkerställs att personal och eventuella underleverantörer löpande hålls uppdaterade och 

har kunskaper om ändringar i riktlinjer och lagstiftning inom området 

3. Beskrivning avseende uppföljning gällande miljöarbete i anläggningen 

4. Miljöpolicy för verksamheten.  
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5. Hantering av avvikelser och förebyggande åtgärder av dessa 

6. Utsedd miljöansvarig 

2.16. Statistik och uppgiftslämnande  

Koncessionshavaren ska på begäran, kostnadsfritt, sända efterfrågad statistik till kommunen. 

Statistiken ska kunna delas upp per kostnadsställe och ska omfatta minst: 

• Summerad besöksstatistik ska levereras 10:e varje månad för föregående månad 

• Summerad årsstatistik ska levereras senast 30 jan påföljande år 

• Redovisningen ska specificeras per antal avgifts kategori, enligt prislista. Antalet skolbad, 

simskola (skola och privat) 

Efterfrågade uppgifter ska levereras elektroniskt, i allmänt tillgängligt format, inom 10 

arbetsdagar från och med den dag begäran härom skickats till koncessionshavaren, om inte 

annat anges. Koncessionshavaren förbinder sig att vid förnyad upphandling lämna samtliga 

uppgifter som har betydelse för att kommande anbudsgivare ska ges likvärdiga förutsättningar 

att beräkna sina anbud eller för att ta över uppdraget. 

2.17. Verksamhetsdriftsmöten, utvärderings – och utvecklingsmöten samt 
avtalsuppföljning  

I ett initialskede ska kontaktpersoner från koncessionshavaren och kommunen träffas 

kontinuerligt för att följa upp att övertagande sker smidigt. Koncessionshavaren kommer även 

att kallas till möte gällande Täby simhall när så är lämpligt. 

Koncessionshavaren och kommunen utser ansvariga representanter som tillsammans ska 

verkar för ett gott samarbete och bidrar till utveckling av verksamhet.  

Punkter som minst ska ingå i uppföljningsmöten; 

- Samtliga avtalsvillkor  

- Övriga överenskommelser  

- Statistik 

- Kundnöjdhet (eventuell enkätundersökning eller dylikt) 

- Registerkontroll/säkerhet, personal, underleverantör 
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-Eventuella avvikelser och hanteringen av dessa 

-Eventuella förslag som kan förbättra uppdragets resultat tekniskt, kostnadsmässigt eller i 

annat avseende. 

Kommunen är sammankallade och varje möte ska protokollföras. Ingen ersättning utgår vid 

dessa möten. 

Avtalet ska även följas upp vid behov, dock minst en gång per år och koncessionshavaren ska 

delta i sådan uppföljning. Uppföljning kan innehålla samtliga avtalskrav, överenskommelser 

och genomgång av från leverantören inlämnad statistik. Någon ekonomisk ersättning utgår 

inte för dessa möten. 

2.18. Inför avtalets upphörande 

Förberedelsearbetet inför avtalets upphörande ska planeras och genomföras i nära samarbete 

mellan koncessionshavaren och kommunen. Arbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att 

kommunen därefter ges förutsättningar att fortsätta verksamheten i samma omfattning och 

med samma kvalitet som gäller för detta avtal. 

Koncessionshavaren ska vårda utrustning och egendom och efter avtalstidens slut återställa, 

ersätta eller ge ekonomisk ersättning för förkommen egendom. Vid avtalsperiodens slut ska 

samtliga inventarier vara i funktionellt skick och förtecknade i en inventarier-förteckning. 

Eventuella nyinvesteringar som inte är utbyte eller nyanskaffning och som koncessionshavaren 

bekostat övertas, om kommunen så önskar, vid avtalstidens utgång av kommunen för belopp 

motsvarande restvärdet 

 

3. Ekonomiska villkor  

3.1. Ersättning  

Intäkter till koncessionshavaren utgörs av intäkterna från besökare, entré- och ev. 

bokningsavgifter, servering, shop, gym samt föreningarnas entréavgifter mm. 

Undantaget är föreningarnas bassänghyra, lokalhyra t.ex. kanslilokal som uthyrs och betalas 

direkt till kommunen. 

3.2. Prisjustering  

Taxor och entréavgifter beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.  
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Avgifterna får indexregleras årligen med höjningar motsvarande KPI/AKI. Detta får ske för 

första gången 2024-01-01. Indexregleringen görs av koncessionshavaren i samråd med 

kommunen. Basmånad för beräkning är oktober 2022. Outnyttjad indexreglering får inte 

tillgodoräknas retroaktivt. 

Begäran om önskad prisjustering för nästkommande år ska skriftligen anmälas av 

koncessionshavaren senast den sista september innevarande år. 

3.3. Betalningsvillkor  

Kommunen fakturerar koncessionshavaren den 25:e var månad i efterskott. Koncessionsavgift 

till kommunen faktureras med en tolftedel per månad.  

Betalningsvillkor 30 dagar (netto). 

4. Ansvar  

4.1. Ansvar för skada 

Koncessionshavaren ansvarar för samtliga person- och sakskador som koncessionshavarenen, 

eller annan för vilken koncessionshavaren ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om 

kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad skada, ska koncessionshavaren 

hålla kommunen skadeslös. 

Koncessionshavarens ansvar för person- eller sakskada begränsas till 10 Mkr per skadetillfälle 

och 20 Mkr per år. 

Koncessionshavaren ansvarar för att utkvitterade nycklar m.m. förvaras och handhas på ett för 

kommunen betryggande sätt. Om utkvitterad nyckel m.m. förkommer, svarar 

koncessionshavaren för kostnaderna för byte av lås och låscylindrar m.m. Vid nyckelförlust 

begränsas koncessionshavarens ansvar för skada till 0,5 Mkr per skadetillfälle. 

Koncessionshavaren ansvarar för att larmanläggning hanteras i enlighet med givna 

instruktioner. Vid underlåtelse av detta som leder till inbrott eller utryckning av 

bevakningsföretag eller räddningstjänst, svarar koncessionshavaren för kostnaderna för t.ex. 

utryckning. Koncessionshavaren fakturerats för falsklarm som orsakats av denne. 

Ovan angivna begränsningar gäller inte om koncessionshavaren har orsakat skadan genom 

grov vårdslöshet eller uppsåt. 
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4.2. Försäkringar 

Koncessionshavaren ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett 

erforderligt sätt. 

Koncessionshavaren förbinder sig att teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla 

erforderlig ansvarsförsäkring som täcker koncessionshavarens ansvar enligt detta avtal. 

Försäkringsbevis ska delges kommunen i samband med avtalstecknande och årligen delge 

kommunen giltigt försäkringsbevis. 

4.3. Arbetsmiljö  

Koncessionshavaren har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. 

Koncessionshavaren ska ha och kontinuerligt utveckla metoder for att upprätthålla en god 

arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud ska dokumenteras på sådant sätt att 

erfarenheter kan återföras till verksamheten. 

Koncessionshavaren är samordningsansvarig för arbetsmiljön för de utrymmen som omfattas 

av uppdraget och för den verksamhet som bedrivs inom ramen för uppdraget. 

4.4. Vid olyckor  

Vid allvarliga miljöolyckor ska entreprenören utan dröjsmål underrätta Södra Roslagens Miljö- 

och Hälsoskyddskontor (SRMH) samt kommunen. 

4.5. Arbetsgivaransvar 

Koncessionshavaren är arbetsgivare och får inte vidta åtgärd som kan väntas medföra 

åsidosättande av arbetsmarknadslagar, avtal eller förordningar eller annars strida mot vad som 

är allmänt godtaget inom koncessionshavarens verksamhetsområde. 

4.6. Behandling av personuppgifter 

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, exempelvis namn 

och e-postadress till kontaktpersoner, som lämnas före och under avtalsperioden för 

administration och uppföljning av avtalet. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är 

nödvändig för fullgörandet av avtalet. Gallring av personuppgifterna kommer att ske i enlighet 

med beslut om gallring av personuppgifter som fattas av respektive nämnd inom kommunen. 



  18(21) 

Koncessionsavtal  

Verksamhetsdrift av Täby simhall, 

Tibblebadet och Norskogsbadet 

 

Dnr: KFN 2020/74-55   

 
 

Gulmarkerat fylls i/justeras i samband med avtalstecknande 
 

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.  

Koncessionshavaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter, t.ex. namn på 

kommunens kontaktpersoner, e-postadresser och dylikt, som lämnas under avtalsperioden, 

samt de behandlingar som är nödvändiga för fullgörande av avtalet. Koncessionshavaren ska 

etablera tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 

personuppgifterna behandlas i enlighet med kraven i gällande dataskyddslagstiftning. 

4.7. Befrielsegrunder (Force Majeure) 

Part är befriad från sina åtaganden om den visar att det inträffat ett hinder utanför parts 

kontroll som den inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vars följder den inte heller 

skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, till exempel krigshändelse, strejk, bojkott eller 

blockad.  

Beror dröjsmålet på någon som part anlitat för att helt eller delvis fullgöra avtalet, är parten fri 

från skadeståndsskyldighet endast om också den som part har anlitat skulle vara fri enligt 

första stycket. 

För att part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska den utan dröjsmål 

underrätta motparten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Part ska informera 

motparten om när fullgörelse beräknas kunna ske. Parten är skyldig att genast utföra 

åligganden enligt avtal när händelsen av här angivet slag upphör. 

Om part häver avtalet enligt denna punkt, har andra parten rätt till ersättning för de kostnader 

som den intill tidpunkten för avtalets hävande haft för att fullgöra avtalet, dock inte för det 

som kan komma till nytta i parts verksamhet eller för vilket den i annan ordning erhåller 

ersättning. 

5. Vite och skadeståndsanspråk  

Krav på vite eller skadestånd ska skriftligen framställas senast tre månader efter det att felet, 

förseningen eller skadan upptäckts.  

Vite kan utkrävas om koncessionshavaren:  

• Inte utan dröjsmål eller inom tid som angivits i varning hörsammar en begäran från 

kommunen om rättelse av fel eller brist. Kommunen har i sådant fall rätt att utkräva vite med  

2 000 kr per dag till och med den dag då koncessionshavaren till fullo åtgärdat bristen och 

meddelat kommunen om vidtagen åtgärd om inte annat överenskommes. 
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• Brister i sina skyldigheter att inhämta skriftligt godkännande från kommunen före anlitande 

av underkonsult eller uthyrning av lokaler. Kommunen har i sådant fall rätt att begära vite med 

20 000 kr för varje företag som anlitats utan kommunens godkännande. Kommunen är 

därutöver berättigad att häva avtalet.  

• Inte levererar statistik inom föreskriven tid. Kommunen har i sådant fall rätt att utkräva vite 

med 1000 kr för varje påbörjad vecka som leverans av begärd statistik är försenad med.  

• Anlitar personal i uppdraget som inte har nödvändig kompetens, utbildning och erfarenhet 

har Kommunen rätt att utkräva vite med 20 000 kr för varje person och månad 

• Underlåter att rapportera inträffade incidenter, skador, tillbud, olycksfall. Kommunen har 

rätt att kräva vite med 10 000 kr för varje incident som inte rapporterats.   

Om andra typer av avvikelser återkommer regelbundet, äger kommunen rätt att föra upp dessa 

på listan över vitesgrundande avvikelser enligt ovan. Ovanstående viten gäller oberoende av 

varandra. För varje vitessanktionerad aktivitet gäller att koncessionshavaren har bevisbördan 

för det fall denne anser att avtalat vite inte ska utgå. 

 

6. Överlåtelse av avtal och ägarskifte 

Koncessionshavarenen äger inte utan kommunens skriftliga godkännande överlåta, upplåta 

eller pantsätta rättigheter enligt detta avtal, varken helt eller delvis. Det informeras härmed om 

att kommunens möjlighet att godkänna överlåtelse av avtal är starkt begränsad enligt 

upphandlingslagstiftningen såvida det inte råder "fortsatt identitet" mellan överlåtaren och 

förvärvaren. Likaså ska skriftligt godkännande från kommunen inhämtas i förväg vid 

väsentliga förändringar av ägarförhållanden hos koncessionshavarenen.  

 

7. Uppsägning av avtal till förtida upphörande 

Kommunen har rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande på grund av: 

 Politiska beslut eller omstrukturering inom kommunen 

 Omständigheter enligt 17 kap. 17 § LOU 

Avtalet kan, sägas upp med minst sex månaders uppsägningstid. Det föreligger ingen rätt till 

ersättning för part med anledning av uppsägningen. 
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8. Hävning 

Kommunen har rätt att häva avtalet och få ersättning för skada om koncessionshavaren: 

 Väsentligt misskött uppdraget 

 Misskött uppdraget vid upprepade tillfällen och inte utan dröjsmål efter skriftlig 

anmodan (varning) vidtagit rättelse  

 I väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte utan dröjsmål efter skriftlig anmodan 

vidtagit rättelse  

 Inte uppfyller kraven enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU 

 Anlitar underleverantör som inte uppfyller kraven enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU 

 Kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet 

för sitt åtagande 

 Gör sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott avseende 

yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom 

 Inte fullgör eller på annat sätt missköter redovisning och betalning av skatter och 

avgifter 

 Utan medgivande från kommunen överlåter avtalet på annan 

 Saknar föreskriven försäkring 

 Lämnat oriktiga uppgifter i anbudsansökan eller i anbudet och dessa uppgifter har varit 

av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtal 

Om påtagliga brister förekommer med regelbundenhet oavsett om de var för sig åtgärdas inom 

rimlig tid kan en sådan regelbundenhet utgöra grund för såväl skadestånd som hävning av 

avtal. Om koncessionshavaren missköter uppdraget har kommunen rätt att låta avhjälpa felet 

eller bristen på koncessionshavaren risk och bekostnad eller begära sådant prisavdrag som 

motsvarar felet eller bristen. 

Hävning ska ske skriftligen och kostnadsfritt för kommunen. Kommunen äger därutöver rätt 

att erhålla ersättning för uppkomna kostnader i samband med hävning. 

Hävning enligt ovan fråntar inte kommunen rätt att utkräva vite. 

9. Tvistelösning 

Tvist med anledning av ingånget avtal ska i första hand lösas av parterna gemensamt. Kan inte 

parterna enas ska tvist avgöras i allmän domstol, enligt svensk rätt och med den tingsrätt som 

första instans i vars domkrets kommunen har sin hemvist. Koncessionshavaren får inte 

avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av att 

tvisteförfarande inletts eller pågår. 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande original, varav parterna tagit ett vardera. Bindande 

avtal föreligger när båda parter har undertecknat detta avtal.  

Underskrift av behörig avtalstecknare: 

För Täby kommun   För Koncessionshavaren 

Ort och datum   Ort och datum 

 

Niklas Roos af Hjelmsäter   Namnförtydligande 

Verksamhetsområdeschef, Kultur och fritid     

Enligt Kultur- och fritidsnämndens sammanträde, protokoll 2018-12-10 § 109 



 

1.0 Uteslutningsgrunder
 

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.
 

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.
 

Om anbudsgivaren har för avsikt att åberopa annans kapacitet omfattar försäkran även företag vars
kapacitet åberopas.
 

1.1 Krav
Härmed försäkras på heder och samvete, såvitt det har kunnat utredas, att anbudsgivaren samt fysiska
personer som ingår i personkretsen enligt 11 kap. 1,2 och 4 §§ LUK
 

2.0 Behörighet att utöva yrkesverksamhet
 

Anbudsgivaren ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels eller föreningsregister eller motsvarande
handels- och yrkesregister som förs i den stat där anbudsgivarens verksamhet är etablerad.
 

Som en del av anbudsprövningen kontrollerar kommunen att anbudsgivare uppfyller lagenligt ställda krav
avseende sina registreringsskyldigheter i Sverige genom att begära in uppgifter om detta.
 

I de fall det inte är möjligt för kommunen att på egen hand inhämta sådana uppgifter ska anbudsgivaren vara
beredd att på begäran tillhandahålla erforderlig dokumentation som visar att kravet uppfylls.
 

2.1 Krav
Bekräftar anbudsgivaren att krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet, enligt ovan, uppfylls?
 

3.0 Ekonomisk och finansiell ställning
 

Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett
långsiktigt avtal med Täby kommun, så att uppdraget kan utföras utan risk för störningar på grund av
ekonomiska problem. Kravet anses uppfyllt om anbudsgivaren:

Skakrav
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•Minst innehar rating kreditvärdig  (40-59 poäng)
 

Kommunen kommer, via Creditsafe AB, kontrollera att ovan krav är uppfyllda.
 

I de fall anbudsgivaren inte uppfyller kravet på rating eller av annan anledning inte kan erhålla rating kan
anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta krav genom att redovisa sin ekonomiska ställning på annat sätt.
Om anbudsgivaren har skäl att tro att kravet på rating inte kommer uppfyllas vid kontroll, eller i det fall
anbudsgivaren inte kan erhålla rating från Creditsafe AB ska anbudsgivaren i textfältet nedan styrka att
denne innehar tillräcklig ekonomisk stabilitet och finansiell ställning. 
 

Önskar anbudsgivaren bifoga bilagor som styrker tillräcklig ekonomisk stabilitet och finansiell ställning ska
det tydligt framgå i textfältet vilka bilagor som avses.
 

Om anbudsgivaren inte önskar redovisa/styrka sin ekonomiska ställning på annat sätt än genom Creditsafe
ABs rating kan anbudsgivaren fylla i "Ej aktuellt" i textfältet.
 

3.1 Krav
Bekräftar anbudsgivaren att krav på ekonomisk stabilitet och finansiell ställning, enligt ovan, är uppfyllda?
 

4.0 Teknisk och yrkesmässig kapacitet
 

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

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

4.1 Krav
Anbudsgivaren ska beskriva företagets kompetens och resurser.
 

4.2 Krav
Uppfyller anbudsgivaren ställda krav på kompetens och resurser enligt bilaga Kravspecifikation, punkt 1.24
 

5.0 Teknisk och yrkesmässig kapacitet - Referensuppdrag
 

För att säkerställa att anbudsgivare har tidigare erfarenhet inom efterfrågat område, verksamhetsdrift av
simhall ska anbudsgivaren redogöra för två (2) referensuppdrag motsvarande det uppdrag i verksamhet och
omfattning för vilket denna upphandling avser, verksamhetsdrift av simhall. den typ av uppdrag som nu
efterfrågas.
 

Referensuppdraget/en ska uppfylla samtliga nedanstående kriterier:
•vara pågående eller slutförda tre 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 uppgift om:
•Uppdragets omfattning, exempelvis levererade tjänster och utbud, samt antal besök per år

Skakrav
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•Start- och sluttidpunkt för uppdraget
•Beställare/Uppdragsgivare och dess kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer samt e-post
 

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 att ovan
uppgifter om 
        referensuppdraget
•Får inte vara i jävsförhållande och inte heller person inom gemensam koncern med anbudsgivaren 
 

Intyg lämnas i dokumentet "Intygsformulär referensuppdrag" och bifogas anbudet.
 

5.1 Krav
Anbudsgivaren ska redogöra för det första referensuppdraget som uppfyller samtliga ovan nämnda kriterier i
textrutan nedan. Önskar anbudsgivaren redogöra för efterfrågad information i separat bilaga ska det tydligt
framgå i textfältet nedan i vilken bilaga redogörelsen återfinns.
 

5.2 Krav
Anbudsgivaren ska bifoga ett ifyllt exemplar av "Intygsformulär referensuppdrag" avseende det första
referensuppdraget.
 

5.3 Krav på bilaga
 
Vid inlämning ska [ Intygsformulär Referensuppdrag 1 ]  bifogas anbudet. Filen bifogas i steg två av tre (2/3) av denna inlämning.
 

Bifoga ett ifyllt exemplar av "Intygsformulär referensuppdrag 1" i enlighet med ovan anvisningar.
 

5.4 Krav
Anbudsgivaren ska redogöra för det andra referensuppdraget som uppfyller samtliga ovan nämnda kriterier i
textrutan nedan. Önskar anbudsgivaren redogöra för efterfrågad information i separat bilaga ska det tydligt
framgå i textfältet nedan i vilken bilaga redogörelsen återfinns.
 

5.5 Krav
Anbudsgivaren ska bifoga ett ifyllt exemplar av "Intygsformulär referensuppdrag 2 " avseende det andra
referensuppdraget.
 

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

Bifoga ett ifyllt exemplar av "Intygsformulär referensuppdrag" i enlighet med ovan anvisningar.
 

6.0 Teknisk och yrkesmässig kapacitet - Platschef
 

För att säkerställa att platschef har tidigare erfarenhet som platschef ska anbudsgivaren redogöra för ett (1)
referensuppdrag för namngiven platschef.
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Referensuppdraget/en ska uppfylla samtliga nedanstående kriterier:
•      Vara pågående eller slutförda
•      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 uppgift om:
•Uppdragets omfattning, exempelvis levererade tjänster
•Start- och eventuell sluttidpunkt för uppdraget
•Uppdragsgivare kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer samt e-post
 

6.1 Krav
Beskriv platschefens referenser enligt ovan.
 

7.0 Teknisk och yrkesmässig kapacitet - Kvalitetssäkring
 

Anbudsgivaren ska ha en beslutad och internt förankrad process/rutin för kvalitetssäkring som minst
beskriver hur anbudsgivaren:
 

•Arbetar med förebyggande åtgärder samt löpande revidering av processen/rutinen
•Hanterar avvikelser och reklamationer
 

Kravet kan även uppfyllas genom att anbudsgivaren innehar giltig certifiering enligt ISO 9001 eller annan
motsvarande tredjepartscertifiering för den egna verksamheten.
 

Leverantören ska på begäran kunna tillhandahålla handlingar som styrker ovanstående.
 

7.1 Krav
Anbudsgivaren bekräftar att denne uppfyller kraven på kvalitetssäkring enligt ovan.
 

8.0 Teknisk och yrkesmässig kapacitet - Miljöledning
 

Anbudsgivaren ska ha en beslutad och internt förankrad process/rutin för miljöledning som minst beskriver:
 

•Vilka miljömål som är uppsatta i relation till de redovisade miljöaspekterna
•Hur redovisade miljömål följs upp
•Hur kvalitetssäkring av efterlevnad av relevant miljölagstiftning kommer att göras
•Hur hantering av avvikelser och förbättringsförslag relaterade till det systematiska miljöarbetet sker
 

Kravet kan även uppfyllas genom att anbudsgivaren innehar giltig certifiering enligt ISO 14001 eller annan
motsvarande tredjepartscertifiering för den egna verksamheten.
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Leverantören ska på begäran kunna tillhandahålla handlingar som styrker ovanstående.
 

8.1 Krav
Anbudsgivaren bekräftar att denne uppfyller kraven på miljöledning enligt ovan.
 

9.0 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 inkluderat referensuppdrag.
 

Med annat företag avses fysiska och/eller juridiska personer till exempel moderbolag, dotterbolag eller
systerbolag inom en koncern eller en samarbetspartner.
 

Anbudsgivare som vill nyttja denna rättighet ska i anbudet beskriva:
•Vilken funktion som detta företag ska fylla
 

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 avtal.
•Egenhändig underskrift av behörig företrädare från det företag vars kapacitet åberopas
 

9.1 Krav
Anbudsgivaren bekräftar att denne har tagit del av informationen ovan avseende åberopande av annans
kapacitet.
 

Anbudsgivare som åberopar annans kapacitet har vidare redogjort för efterfrågan information, i enlighet med
ovan, i textfältet nedan samt uppgett i vilket bifogat dokument åtagandet återfinns. Efterfrågat åtagande kan
med fördel lämnas i och enligt bilagan ”Åberopande av annans kapacitet”. Anbudsgivare kan dock använda
sig av annat dokument om så önskas.
 

Anbudsgivare som inte avser att åberopa annans kapacitet kan skriva "Ej aktuellt" i textfältet nedan.
 

10.0 Krav på tjänsten
 

10.1 Krav
Anbudsgivaren godkänner samtliga krav på tjänstens utförande i enlighet med bilaga "Kravspecifikation".
 

11.0 Övriga krav
 

11.1 Krav
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Anbudsgivaren accepterar samtliga obligatoriska krav och avtalsvillkor som ställs på tjänstens utförande.
 

11.2 Krav
Anbudsgivaren bekräftar att anbudet gäller i full överensstämmelse med tillhörande upphandlingsdokument,
frågor och svar, informationsmeddelanden etc. vilka aviserats via upphandlingssystemet.
 

12.0 Sekretess vid upphandling
 

Enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller absolut anbudssekretess till
dess att tilldelningsbeslut fattats. Därefter blir anbudsansökningar, anbud och andra uppgifter normalt
offentliga.
 

Uppgifter i anbudsansökningar och 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 en anbudsgivare anser att uppgift/uppgifter i anbudet bör beläggas med sekretess ska detta anges med
en utförlig motivering av vilken skada anbudsgivaren kan antas lida.
 

Sekretessprövning kan inte göras i förväg och inga garantier kan därför lämnas. Generellt sett är
möjligheterna att sekretessbelägga anbud starkt begränsade sedan upphandlingen avslutats.
 

Observera att det är den upphandlande 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 av Kammarrätten i Stockholm.
 

12.1 Krav
Anbudsgivaren har tagit del av informationen ovan avseende sekretess vid upphandling.
 

12.2 Krav
Anbudsgivare som inte begär sekretess har besvarat punkt 1 i textfältet nedan. Anbudsgivare som begär
sekretess har besvarat punkt 1-3 i textfältet nedan.
 

1. Begärs sekretess?
(Svara med Ja, sekretess begärs eller Nej, sekretess begärs inte i textfältet nedan)
 

2. Precisera vilka handlingar, bilagor, punkter eller sidor i anbudet som anses omfattas av sekretessen.
 

3. Precisera vilken skada anbudsgivaren kan antas lida om dessa uppgifter röjs.
 

Efterfrågade uppgifter på fråga 2 samt 3 kan lämnas i textfältet nedan alternativt i separat bilaga. Om separat
bilaga skickas in ska information om i vilken bilaga svaren återfinns anges i textfältet nedan.
 

12.3 Krav
Anbudsgivaren intygar att den totala koncessionsavgiften inte understiger lägsta accepterade
koncessionsavgift på 26 Mnkr för hela avtalstiden inklusive optionstiden.
 

Skakrav

Verksamhetsdrift Täby simhall (KFN 2020/74-55)

211842: 2021-09-01 12:46          6/7



 

12.4 Krav
Accepteras avstående från besittningsskydd?
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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 Utvärderingsmodell
 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att tilldelas koncessionsavtalet. Anbuden kommer att
utvärderas med bäst förhållande mellan pris och kvalitet som grund. 
 

Anbudsgivare ska till anbudet bifoga en genomförandebeskrivning som beskriver nedan angivna
kvalitetskriterier som ska bidra till uppfyllande av kommunen och nämndens vision och mål se vidare punkt
1.2 och punkt 1.3 i Kravspecifikationen.
 

Anbudsgivare kommer att erhålla ett mervärdespåslag för respektive kvalitetskriterium enligt nedan.
Respektive mervärdespåslag adderas med av anbudsgivaren angiven total koncessionsavgift för att få fram
en utvärderingssumma. Det anbud som har den högsta utvärderingssumman är för kommunen det
ekonomiskt mest fördelaktiga.
 

För det fall två eller flera anbud efter utvärdering betraktas som likvärdiga (det vill säga erhållit samma
utvärderingssumma) kommer anbuden rangordnas efter det anbud som offererat högst koncessionsavgift.
 

Utvärderingen kommer att ske med hänsyn taget till nedanstående kriterier:
 

Kvalitetskriterium 1. Attraktivt verksamhetsutbud 
 

• Hur verksamheten bidrar till att alla målgrupper attraheras av ett brett och innovativt utbud som ökar
möjligheten till fysisk aktivitet
• Hur verksamhetsutbudet utformas och anpassas efter alla nya fantastiska möjligheter som kommer att
finnas i Täbys nya simhall
• Hur arbetet med verksamhetens mål och aktiviteter ska uppnås samt hur detta planeras och organiseras,
hur uppföljningar och ständig utveckling av verksamheten kommer att ske 
 

Utvärderingsmodell

Verksamhetsdrift Täby simhall (KFN 2020/74-55)

Täby kommun Diarie
KFN 2020/74-55

Utvärdering
Kostnad
Helt anbud

Namn
Verksamhetsdrift Täby simhall

Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.
Utvärderingsformuläret 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.

211842: 2021-09-01 12:46          1/6



 

Kvalitetskriterium 2. Samarbete kring miljö och hälsa 
 

• Hur ett proaktivt arbete bedrivs tillsammans med kommunen för att tillse att mycket god hygien upprätthålls
i simhallen samt hur information delges besökare   
• Av redogörelsen ska det framgå vilka aktiviteter som sätts upp för verksamheten samt hur uppföljningar och
hur ständig utveckling av miljö och hälsoarbetet kommer att ske för att säkerställa en bra upplevelse för
besökare
 

Kvalitetskriterium 3. Trygghet och bemötande 
 

• Att samtliga besökare vistas i trygg och säker miljö och bemöts med respekt och omtanke 
• Vilka mål och aktiviteter som sätts upp för att säkerställa en bra upplevelse för besökare
 

Utvärdering
 

Påslag för kvalitetskriterium 1 (Attraktivt verksamhetsutbud):
 

Stort mervärde 4 000 000
Mervärde2 000 000
Visst mervärde    500 000
Inget mervärde            0
 

Påslag för kvalitetskriterium 2 (Samarbete kring miljö och hälsa):
 

Stort mervärde 4 000 000
Mervärde2 000 000
Visst mervärde    500 000
Inget mervärde            0
 

Påslag för kvalitetskriterium 3 (Trygghet och bemötande):
 

Stort mervärde 3 000 000
Mervärde1 500 000
Visst mervärde    500 000
Inget mervärde             0
 

Bedömningen av kvalitetskriterierna genomförs av deltagarna i en utvärderingsgrupp. Utvärderingsgruppen
kommer att utifrån de bifogade beskrivningarna av kvalitetskriterierna i anbudet samt anbudspresentationen
göra en samlad bedömning enligt nedanstående mervärdesskala.
 

Stort mervärde – Genomförandebeskrivnigen är förtroendeingivande och förutsättningarna för att genomföra
uppdraget bedöms som mycket goda och tillför ett stort mervärde. Många tydliga och konkreta mål och
aktiviteter där samtliga är mätbara.
 

Anbudsgivaren har genom sin redogörelse visat på ett mycket väl strukturerat arbetssätt med flera tydliga
och innovativa förslag om hur denne avser att bedriva verksamheten. 
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Mervärde - Genomförandebeskrivnigen är betryggande och förutsättningarna för att genomföra uppdraget
bedöms goda och tillför ett mervärde. Flera tydliga och konkreta mål och aktiviteter som är delvis mätbara. 
 

Anbudsgivaren har genom sin redogörelse visat på ett väl strukturerat arbetssätt med tydliga och innovativa
förslag om hur denne avser att bedriva verksamheten. 
 

Visst mervärde - Genomförandebeskrivnigen är översiktligt beskriven och förutsättningarna för att genomföra
efterfrågat uppdrag bedöms goda och tillför ett visst mervärde. Enstaka konkreta mål och aktiviteter som till
viss del är mätbara.
 

Anbudsgivaren har genom sin redogörelse visat på ett strukturerat arbetssätt med tydliga och proaktiva
förslag om hur denne avser att bedriva verksamheten.
 

Inget mervärde - Genomförandebeskrivnigen är översiktligt beskriven. Förutsättningarna för att genomföra
efterfrågat uppdrag bedöms godkända men tillför inte några särskilda mervärden. 
 

Anbudsgivaren har genom sin redogörelses inte i tillräcklig utsträckning visat på ett strukturerat arbetssätt
med tydliga och proaktiva förslag om hur denne avser att bedriva verksamheten.
 

1.0.1 Bedömning
KVALITETSKRITERIUM 1 - ATTRAKTIVT VERKSAMHETSUTBUD
Anbudsgivaren ska i sin genomförandebeskrivning redogöra: 
 

Hur verksamheten bidrar till att alla målgrupper attraheras av ett brett och innovativt utbud som ökar
möjligheten till fysisk aktivitet.
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
 

1.0.2 Bedömning
Anbudsgivaren ska i sin genomförandebeskrivning redogöra: 
 

Hur verksamhetsutbudet utformas och anpassas efter alla nya fantastiska möjligheter som kommer att finnas
i Täbys nya simhall.
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
 

Utvärderingsmodell
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Poäng Beskrivning Värde
0 Stort mervärde 4 000 000,00
1 Mervärde 2 000 000,00
2 Visst värde 500 000,00
3 Inget mervärde 0,00

Poäng Beskrivning Värde
0 Stort mervärde 4 000 000,00
1 Mervärde 2 000 000,00
2 Visst värde 500 000,00
3 Inget mervärde 0,00
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1.0.3 Bedömning
Anbudsgivaren ska i sin genomförandebeskrivning redogöra: 
 

Hur arbetet med verksamhetens mål och aktiviteter ska uppnås samt hur detta planeras och organiseras, hur
uppföljningar och ständig utveckling av verksamheten kommer att ske.
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
 

1.0.4 Bedömning
KVALITETSKRITERIUM 2 - SAMARBETE KRING MILJÖ OCH HÄLSA
Anbudsgivaren ska i sin genomförandebeskrivning redogöra: 
 

Hur ett proaktivt arbete bedrivs tillsammans med kommunen för att tillse att mycket god hygien upprätthålls i
simhallen samt hur information delges besökare.
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
 

1.0.5 Bedömning
Anbudsgivaren ska i sin genomförandebeskrivning redogöra: 
 

Av redogörelsen ska det framgå vilka aktiviteter som sätts upp för verksamheten samt hur uppföljningar och
hur ständig utveckling av miljö och hälsoarbetet kommer att ske för att säkerställa en bra upplevelse för
besökare
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
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Poäng Beskrivning Värde
0 Stort mervärde 4 000 000,00
1 Mervärde 2 000 000,00
2 Visst värde 500 000,00
3 Inget mervärde 0,00

Poäng Beskrivning Värde
0 Stort mervärde 4 000 000,00
1 Mervärde 2 000 000,00
2 Visst värde 500 000,00
3 Inget mervärde 0,00

Poäng Beskrivning Värde
0 Stort mervärde 4 000 000,00
1 Mervärde 2 000 000,00
2 Visst värde 500 000,00
3 Inget mervärde 0,00
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1.0.6 Bedömning
KVALITETSKRITERIUM 3 - TRYGGHET OCH BEMÖTANDE
Anbudsgivaren ska i sin genomförandebeskrivning redogöra: 
 

Att samtliga besökare vistas i trygg och säker miljö och bemöts med respekt och omtanke.
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
 

1.0.7 Bedömning
Anbudsgivaren ska i sin genomförandebeskrivning redogöra:
 

Vilka mål och aktiviteter som sätts upp för att säkerställa en bra upplevelse för besökare.
Definition
Ger ett avdrag/påslag på jämförelsetalet med angiven definition.
 

2.0 Koncessionsavgift
 

2.1 Prisfråga 
Koncessionsavgiften år 1 2022-10-01 - 2023-09-30
Omfattning
Pris ska anges för en (1) år. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

2.2 Prisfråga 
Koncessionsavgiften år 2  2023-10-01 - 2024-09-30
Omfattning
Pris ska anges för en (1) år. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

2.3 Prisfråga 
Koncessionsavgiften år 3 2024-10-01 - 2025-09-30
Omfattning
Pris ska anges för en (1) år. Pris är obligatorisk information för denna post. 
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Poäng Beskrivning Värde
0 stort mervärde 3 000 000,00
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3 inget mervärde 0,00

Poäng Beskrivning Värde
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3 inget mervärde 0,00
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2.4 Prisfråga 
Koncessionsavgiften år 4  2025-10-01 - 2026-09-30
Omfattning
Pris ska anges för en (1) år. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

2.5 Prisfråga 
Koncessionsavgiften år 5  2026-10-01 - 2027-09-30
Omfattning
Pris ska anges för en (1) år. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

2.6 Prisfråga 
Koncessionsavgiften år 6  2027-10-01 - 2028-09-30
Omfattning
Pris ska anges för en (1) år. Pris är obligatorisk information för denna post. 
 

2.7 Prisfråga 
Koncessionsavgiften år 7  2028-10-01 - 2029-09-30
Omfattning
Pris ska anges för en (1) år. Pris är obligatorisk information för denna post. 
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