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Ansvaret för idrotts- och fritidsanläggningar ligger under avdelningen för gata-park-
idrott. Handläggningen av idrotts- och fritidsfrågor administreras som en egen 
resultatenhet och skötseln utförs till huvuddelen av personal på park-idrott.  
 
Anläggningarna som Bergslagens Kommunalteknik (BKT) sköter specificeras 
kommunvis enligt särskild redovisning. Anläggningarna är till största delen 
objektsatta och ekonomin kan följas upp per objekt.  
 
BKT tillhandahåller erforderliga maskiner för skötseln av anläggningarna. Personalen 
som sköter anläggningarna har sk. kombitjänst, vilket innebär att man förutom skötsel 
av idrotts- och fritidsanläggningar har andra arbetsuppgifter inom avdelningen såsom 
vinterväghållning mm. Dessa uppgifter har vid speciella tillfällen högre prioritet, vilket 
kan innebära att i dessa fall kan arbetsuppgifter på idrottsanläggningar bli fördröjda.  
Till stora delar sköter Bergslagens kommunalteknik anläggningarna enligt 
redovisade funktionsbeskrivningar. Enligt särskild överenskommelse eller 
beroende på minskade driftmedel kan annat upplägg av skötseln förekomma. 
 
För att uppfylla gällande lagstiftning arbetar BKT med systematiskt skyddsarbete 
inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Vidare ansvarar BKT för att erforderliga 
myndighetsbesiktningar utförs och att eventuella brister åtgärdas. 
 
BKT handlägger alla försäkringsfrågor i anslutning till anläggningarna.  
 
Skadegörelse som ryms inom budgeterad ram åtgärdas snarast. Överstigande 
kostnader skall regleras i samråd med kommun. 
 
Anläggningarna kan med hänsyn till verksamhet benämnas enligt följande: 
 

1. naturbadplatser 
2. tempererade bad 
3. elljusspår 
4. fotbollsplaner – grus 
5. sportfält 
6. omklädningslokaler 
7. idrottsplatser  
8. ishallar 
9. motions-fritids-föreningslokaler   
10. båtplatser 

 
Underhåll och investeringar på anläggningarna utförs efter anslag från och i samråd 
med respektive kommun. BKT upprättar årligen en underhålls-/investeringsplan som 
skall ligga till grund för kommunens beslut. För att BKT på ett rationellt och 
kostnadseffektivt sätt skall kunna utföra de arbetsuppgifter som redovisas enligt 
nedan, förutsätts att kommunen tilldelar BKT nödvändiga underhållsresurser för att 
kunna bibehålla anläggningarna i ursprungligt skick.  
 
Denna funktionsbeskrivning ansluter i tillämpliga delar till funktionsbeskrivning för 
gator och vägar, park samt lokalvård. 
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Beskrivning 
 
1. Naturbadplatser enligt särskild förteckning iordningställs inför säsong som 

normalt startar kring 1 juni. Bryggor läggs i där sådana finns, säkerhetsutrustning 
ses över eller placeras ut, mark och strandlinje städas. Vassröjning utförs i mindre 
omfattning vid behov. Komplettering av badplatssand utförs i mindre omfattning. I 
de fall de anses nödvändigt ”scannas” badplats av dykare före säsongstart. Under 
badsäsong, juni – början av september, sker tillsyn enligt egenkontrollprogram 
minst en gång per vecka. Gräsmattor klipps ca en gång per vecka och latrin- och 
sophämtning efter behov. Byggnader tillses kontinuerligt och mindre reparationer 
utförs. Vid säsongsavslut tas bryggor upp och en inventering av underhållsbehov 
utförs. 
Från och med säsong 2007 kommer enligt instruktioner från BMB badprover att 
tas minst en gång per månad vid varje kommunal badplats. 
Där annan part ansvarar för badplats tecknas skriftligt skötselavtal.   

 
2. Tempererade bad iordningsställs normalt till skolavslutningen och säsongen 

avslutas normalt till skolstart. Innan start rengörs bassänger och vid behov 
kompletteras målning.  En miljöbesiktning utförs enligt egenkontrollprogram och 
eventuella brister åtgärdas. Reningsutrustning färdigställs, brister åtgärdas och 
kemikalier avropas. Bassänger vattenfylls och utrustning provkörs. Lekredskap 
ses över och brister åtgärdas. 
Under drift sker daglig kontroll/tillsyn av bassänger, reningsutrustning, 
kemikalieutrymmen, okulär bedömning av grumlighet samt avläsning av 
mätinstrument. Notering av driftdata görs i driftjournal. Granskning av driftdata 
och analysresultat samt bedömning av observationer utförs. Mindre reparationer 
utförs under pågående drift. 
Vattenprover tas enligt lagstiftning. Bassängbotten och filter rengörs minst en 
gång per vecka. Vatten värms upp till min. 21 grader. Gräsytor klipps och städas 
minst en gång per vecka. 
Staket och grindar ses över och mindre reparationer utförs.  
Efter säsongavslut iordningsställs bassänger och utrustning för ”vinterförvaring”.  

 
3. Elljusspår tillhandahålls både för sommar- och vinteraktiviteter. Inför respektive 

säsong kontrolleras funktion av belysning, stolpar inspekteras och trasiga lampor 
byts ut. Låg vegetation närmast spår hålls undan, diken trummor och närstående 
träd ses över samt mindre brister åtgärdas. Skador på överbyggnad åtgärdas och 
mindre kompletteringar av spån, slig etc. utförs. Spårhållning vintertid utförs 
normalt av föreningar och delvis med driftbidrag från BKT.  

   
4. Fotbollsplaner – grus iordningställs normalt till helg vecka 9. Vid ogynnsam 

väderlek kan datum i samråd med kommun flyttas fram. Grusplan sladdas och i 
förekommande fall kompletteras ytan i begränsad omfattning med saltsand. Inför 
säsong kontrolleras funktion av belysning, stolpar/master kontrolleras, trasiga 
lampor byts, spelutrustning lagas vid behov och ställs på plats. Planen sladdas 
vid behov under veckan och iordningställs för helgmatchspel på fredagar, som är 
spelfria. Grusytan sladdas och ritsas med marmorkross. 
Övrig vinterröjning utförs i samråd med och efter extra beställning från kommun 
eller förening och debiteras enligt särskild räkning.   
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5. Sportfält tillhandahålls normalt från och med maj till och med september månad. 
Gräsytan luftas eller vertikalskärs, dressas och göds minst en gång per år. 
Vattning och kompletteringssådd utförs vid behov. Gräsytan klipps minst en gång 
per vecka. 
Plan och planutrustning tillses kontinuerligt, kompletteras, mindre reparationer 
utförs och inför säsong ställs på plats. Vid säsongstart mäts planer upp och 
linjering utförs efter samråd med föreningar minst en gång per vecka. Vid 
säsongsavslut kontrolleras utrustning, mindre reparationer utförs och ställs för 
vinterförvaring. 

 
6. Omklädningslokaler tillhandahålls normalt hela året. BKT ombesörjer 

uppvärmning och försörjning av vatten, el, renhållning samt svarar för övrig drift 
av lokalerna. Lokalerna får daglig tillsyn, städas minst en gång per vecka och 
förbrukningsvaror tillhandahålls. Snöröjning och sandning i anslutning till 
byggnader utförs enligt vinterväghållning för kommunal fastighetsmark. Grönytor i 
anslutning till byggnader sköts enligt kommunal parkmark. Brandsyn utförs enligt 
kontrollprogram och elbesiktningar enlig Elektriska Nämndens föreskrifter.  
Mindre reparationer utförs vid behov.  

 
7. Idrottsplatser ( inkl. A-plan för fotboll ) för lek och idrott tillhandahålls normalt 

från och med april till och med oktober månad. Fast utrustning ses över, 
kompletteras och repareras i mindre omfattning. Träsarger runt löpar- och 
ansatsbanor ses över och mindre reparationer utförs. Grusbanor sladdas, ogräs 
rensas minst en gång per år och stybb kompletteras i mindre omfattning. 
Löparbanor ritsas med marmorkross enligt överenskommelse med föreningar 
max. fyra gånger per år. 
Gräsytan för fotboll luftas eller vertikalskärs, dressas och göds minst en gång per 
år. Vattning och kompletteringssådd utförs vid behov. Gräsytan klipps minst två 
gånger  per vecka. Under juli månad underhålls A-planer och är då stängda för 
spel.  
Plan och planutrustning tillses kontinuerligt, kompletteras, mindre reparationer 
utförs och inför säsong ställs på plats. Vid säsongstart mäts planer upp och 
linjering utförs efter samråd med föreningar minst en gång per vecka. Inför 
säsong funktionskontrolleras belysning, stolpar/master kontrolleras, trasiga 
lampor byts. Vid säsongsavslut kontrolleras utrustning, mindre reparationer utförs 
och ställs för vinterförvaring. 
Där läktare, sittbänkar och avbytarbås finns städas dessa en gång per vecka och 
vid behov utförs mindre reparationer. Staket, grindar, entrekurar, parkerings- och 
angöringsytor ses över och mindre reparationer utförs. Gräsytor klipps en gång 
per vecka och slaghacksytor två gånger per år. Vid förekommande fall 
administrerar BKT bokning av tider för skolaktiviteter. 
I de fall isbanor finns tillses sarg och nät runt banan och mindre reparationer 
utförs. Isbanorna spolas och sköts då detta är möjligt under perioden december – 
februari månad.   
Snöröjning och sandning i anslutning till byggnader utförs enligt vinterväghållning 
för kommunal fastighetsmark. Grönytor i anslutning till byggnader sköts enligt 
kommunal parkmark. Asfaltytor med tillhörande dagvattensystem ses över 
kontinuerligt och dagvattenbrunnar rensas varje år. Skalskyddet upprätthålls och 
nycklar till lokalerna administreras. 
Mindre reparationer utförs vid behov. 
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8. Ishallar ägs av föreningar och BKT har endast åtagande att sköta driften av 

isbana, sarg, avfuktningsaggregat och belysning. Is tillhandahålls normalt från och 
med vecka 38 (32 i Lindehov) till och till och med vecka 9. Personal tillhandahålls 
under icke ordinarie arbetstid i omfattning enligt tecknade överenskommelser 
mellan föreningar och kommun. Förlängning av säsong och dagtid kan 
förekomma efter skriftlig extrabeställning från kommun och debiteras enligt 
särskild räkning.  
Innan säsong startar utförs underhållsbesiktning av isanläggningen samt 
isbanemaskiner och mindre brister åtgärdas. Av myndighet påkallade besiktningar 
administreras och mindre brister åtgärdas. Mindre reparationer av sarg och 
målutrustning utförs löpande under säsong. Belysningen ses över kontinuerligt 
och trasiga lampor byts ut. 
Isbanan spolas dagligen och i omfattning efter överenskommelse med föreningar 
och en gång per vecka utförs särskild isvård. Under issäsong städas efter samråd 
med föreningar delar av ishall en gång per vecka.  
Efter säsong rengörs betongplatta samt utrustning ses över och ställs för 
sommarförvaring.  
 

9. Motions-, fritids-, föreningslokaler tillhandahålls normalt hela året. Undantag 
camping- och skytteanläggningar som normalt har verksamhet april till oktober 
månad. BKT ombesörjer uppvärmning samt försörjning av vatten, el och 
renhållning samt ansvarar för och bekostar övrig drift av lokalerna. Gemensamma 
lokaler städas minst en gång per vecka och förbrukningsvaror tillhandahålls. 
Mindre reparationer utförs. 
Parkerings och angöringsytor ses över och mindre reparationer utförs. Snöröjning 
och sandning utförs i anslutning till byggnader enligt väghållning för kommunal 
fastighetsmark. Grönytor i anslutning till byggnader sköts enligt kommunal 
parkmark. Asfaltytor med tillhörande dagvattensystem ses över kontinuerligt och 
dagvattenbrunnar rensas varje år. Skalskyddet upprätthålls och nycklar till 
lokalerna administreras. 
Hyresavtal för lokaler tecknas av kommun.  

 
10. Båtplatser, där sådan överenskommelse finns med kommun, iordningställs 

normalt till början av maj månad. Bryggor läggs ut vid säsongstart och tas upp för 
vinterförvaring efter säsong. Mindre reparationer utförs.  
BKT ombesörjer all administration såsom annonsering, platsbokning, 
avgiftshantering m.m.  

 
 
Mer utförliga funktionsbeskrivningar biläggs denna ”generella beskrivning” 
och ska ses som komplement.  
 


