SÄKERHETSDOKUMENT
FÖR KONSUMENTTJÄNST
MOTIONSSALEN I HOLM FRITIDSGÅRD

I enlighet med
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KONTAKTUPPGIFTER
Anläggningens ägare
och kontaktuppgifter

Larsmo kommun
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo
Tfn 7857 111 (växel)
Tfn 7857 200 (kommundirektören)
Tfn 7857 211 (förvaltningschefen)

Anläggningens
upprätthållare och
kontaktuppgifter

Larsmo kommun
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo
Tfn 7857 111 (växel)
Tfn 044-7217 333 (fastighetsskötare)
Tfn 7857 230 (fritidssekreteraren)

Fastighetens
säkerhetsansvarige

Kommunbyggmästare Jarl Rosenberg
Tfn 7857 222
jarl.rosenberg@larsmo.fi

Fastighetens
hygientekniska ansvar

Ledare för måltids- och städservice Barbro Cygnell
Tfn 7857 207
barbro.cygnell@larsmo.fi

Anläggningens
säkerhetsansvarige

Fritidsekreterare Arne Böhling
Tfn 7857 230
arne.bohling@larsmo.fi

Tillsynsmyndighet

Staden Jakobstad
Social och hälsovårdsverket
Hälsoinspektionsbyrån
Ekovägen 11
68620 Jakobstad
Tfn 7861 111 (växel)
Tfn 050- 362 3480 (hälsoinspektören)
liisa.haavisto@jakobstad.fi

ANSVARS- OCH RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING
Kommunens ansvar

Larsmo kommun har ansvars- och rättskyddsförsäkring
vilken täcker anspråk mot kommunen/den säkerhetsansvarige av annan part i händelse av skada, invaliditet
eller dödsfall.
Försäkringen ersätter skador som förorsakas någon i
nämnda konsumenttjänst. För att försäkringen skall träda
i kraft krävs att kommunen är ersättningsskyldig enligt
gällande rätt/lag. I allmänhet krävs att skadan är en följd
av vållande, det vill säga att kommunen/den säkerhetsansvarige är skyldig till någonting som antingen borde
eller inte borde gjorts i anslutning till nämnda konsumenttjänst.

Larsmo kommun kan å sin sida rikta anspråk mot den
säkerhetsansvarige om uppenbart slarv eller åsidosättande av direktiv, förmansfunktion eller planenligt
underhåll uppdagats.
GEOGRAFISK PLACERING
Anläggningens namn
Adress
Koordinater
Avstånd till huvudväg,
landsväg 749
Karta

Motionssal i Holm fritidsgård
Norra Larsmovägen 70, 68570 Larsmo
N 63°45.629'
E 022°44.734'
230 meter.

Bottenplan för
fastigheten

FOTON

ALLMÄNNA UPPGIFTER
Storlek
Öppethållningstid
Besökare/kunder

Specialgrupper
Max antal per gång
Antal besökare per vecka/per
år
Standarder och CE-

Motionssalen är 60 m2 och befinner sig i fastigheten
benämnd Holm fritidsgård vars totala yta är 599 m2.
Dagligen kl. 08.00-22.00.
Motionssalens besökare är personer med
månadsavtal, skolelever under ledd
gymnastikundervisning, kursverksamhet inom Arbis,
ledd föreningsverksamhet och ev. andra grupper.
Några besökare per år under ledning av ex.
fysioterapeut eller annan handledare.
I salen kan upp till 15 personer träna per gång
Mellan 100-140 besök noteras per vecka eller drygt
7000 besök per år.
Utrustning och redskap i motionssalen följer de

märkningar
Tillsynsmyndighetens
granskningar

utrustningsspecifika standarder, säkerhetskrav och
märkningar som var gällande vid inköpstillfället.
Inför öppnandet av motionssalen genomförde
tillsynsmyndigheten granskning av motionssalen
och utrustningen. Hygientekniska granskningar/
analyser genomförs årligen.
Motionssalen är godkänd av tillsynsmyndigheten
och införd i register över tillsynsobjekt.

UTRUSTNING OCH BRUKSANVISNINGAR
Utrustning och redskap

Användningsinstruktion

Roddmaskin, Concept II
1
Hylla, Sotka
1
Bärbar stereo
1
Spegelvägg
1
Hantlar 4 kg
2
Hantlar 5 kg
2
Benpress + vikter
1
Rotary torso
1
Bänkpress + vikter
1
Kryssdrag + vikter
1
Bänkpress i maskin
1
Benspark
1
Benourl
1
Axeldrag
1
Bröstrotation
1
Sit-ups
1
Ryggresning
1
Ställbar bänk
1
V-dip
1
Motionscykel, Tunturi F20
1
Klocka
1
Terapiboll stor
2
Terapiboll mindre
2
Hantlar 2 kg
4
Hantlar 3 kg
4
Stänger
10
Hopprep olika färger
10
Pilates gummiband
5
Mattor/liggunderlag blå större
6
Mattor/liggunderlag lila mindre
2
Wrange hantelställning, 120 cm bred
1
Krommade hantlar 1-10 kg, par
20
Hantelställning, för krommade hantelpar
1
Wrange hantlar, par, 10, 12,5, 15, 17,5,
20, 25
12
Rekkitanko 110K, Gymleco
1
Kerko Pro hantlar, 22,5, 27,5, 32,5, par
6
Leverantörer av redskapen har gett
redskapsspecifika användarinstruktioner med bild
och text vilka är tillgängliga på redskapen eller
uppsatta på anslagstavla. All utrustning är av det
slaget att kunden utan handledning av annan

Anskaffningstidpunkt
Personlig handledning

Ordningsregler och
nybörjarintroduktion

person kan ta ibruk utrustningen.
Träningsmaskinerna är inköpta år 2008, fria tyngder
år 2010 och 2011.
Kursdeltagare, skolelever, organiserade grupper
och vid specifika föreningsträningar erhålls personlig
handledning och introduktion av redskapen och
handleds i träningen.
Vid upprättande av personligt användaravtal erhåller
alla kunder skriftliga ordningsregler. Reglerna är
även tillgängliga på anslagstavla i motionssalen och
via kommunens webbtjänst.
För fullständiga nybörjare finns tillgänglig flersidig
skriftlig introduktion/manual till motionssalsträning.

ÖVERVAKNING
Allmänt
Passersystem

Kamerövervakning

Motionssalen har ej personal som övervakar eller
instruerar i användningen av utrustningen.
Fastighetens alla ytterdörrar och sektioneringar är
enbart öppningsbara med programmerade
elektroniska nycklar. Brandsektioneringens lås kan
brytas mekaniskt.
Fastighetsspecifik kameraövervakning planeras.

SERVICE OCH UNDERHÅLL
Fastighetsskötaren

Årsservice & besiktning
Utsliten utrustning
Rutin för felanmälan

Fastighetsskötaren ansvarar för rutinmässigt- och
korrigerande underhåll av utrustningen. Denna typ
av underhåll innefattar fel eller brister som åtgärdas
för att återställa funktion och säkerhet till erforderlig
nivå.
Utför regelbundet egenkontroll av utrustningen vid
servicebesök.
Årsservice och besiktning inköps som extern service
på avtalsbasis av Gymkonsult Ab. Årsservicen
utförs årligen inom juni månad.
Utsliten utrustning förnyas efter hand i enlighet med
budgettillgång.
Besökare kan meddela observationer av fel på
utrustning/redskap via felanmälningslista uppsatt på
anslagstavlan.

STÄDNING OCH VENTILATION
Allmänt
Redskapsspecifik städning

Måndag – fredag städad motionssalen enligt
uppgjort städschema. Renlighetstest kan utföras
som egenkontroll.
Måndag – fredag torkas redskapen och
utrustningen.
En gång per vecka används desinficerande
rengöringsmedel på sitsar och handtag som kräver
hög hygiennivå.

Årsstädning
Omklädningsutrymmen/bastu
Veckoslutsstädning
Ventilation
Redskapsvård

1 ggr/år grundstädas hela motionssalen.
Städas måndag till fredag enligt städplan.
Mikrobiologisk analys och renlighetstest utförs en
gång per år av tillsynsmyndigheten.
Planeras att utföras vid behov.
Utrymmet har effektiv värmeåtervinnande
ventilation.
Det ankommer främst på användarna att placera
tillbaks fria tyngder och redskap på sina respektive
platser.
Det ankommer på stödpersonalen i första hand och
fastighetsskötaren i andra hand att vid regelbundna
arbetsbesök i salen placera kvarglömda fria tyngder
och redskap i därför befintliga ställningar,
förvaringslåda, materialrum.
Förmän handleder vid behov respektive
personalgrupp i den här rutinfunktionen.

BRANDSÄKERHET
Utrustning & skyltning

Sektionering
Alarmsystem
Utrymningsvägar/samlingspunkt

I byggnaden finns 2 st. 6 kg handbrandsläckare. 2 st.
12 kg brandsläckare samt 2 st. brandvattenposter
med slang. Skyltning av dessa enligt
brandmyndigheternas direktiv.
Byggnaden sektionerad mellan samlingsutrymmet
och korridoren som leder till motionssalen.
I byggnaden finns inga alarmsystem för brand.
Utrymningsvägarna är utmärkta med belysta
markeringar som fungerar även vid strömavbrott.

FÖRSTA HJÄLP STATIONER
Stationer

I fastigheten finns s.k. Första Hjälpen-station med
utrustning uppsatt vid två punkter. För motionssalens
besökare finns utrustning i InvaWC/omklädningsutrymmet. På dörren skyltning.

RISKIDENTIFIERING OCH FAROANALYS
Säkerhetsområden kring
utrustningen

Användning av fria tyngder
Bänkpress/ risk
Fri skivstångsträning/ risk

Antalet redskap i förhållande till tillgänglig yta och
rekommenderade säkerhetszoner kring de fasta
redskapen uppfyller ej tillfullo säkerhetsnormerna.
Att minska på antalet redskap i salen eller att följa
normen för säkerhetsområdens storlek är en
problematisk balansgång.
Användning av fria tyngder är utrymmesmässigt
begränsad på grund av salens ringa yta.
Användning av skivstång/tyngder i bänkpress kan
förorsaka farosituation om lås ej används eller
personen ej har medhjälpare tillhanda vid lyft/press.
Farosituation kan uppstå vid ovarsamt bruk av
skivstång. Området för användning av fria tyngder

För stort besöksantal/ risk
Omplacerad utrustning
Slitage och materialtrötthet/
risk

Hög ljudnivå/risk
Följder

borde vara separerat från övrig träning i salen, men
utrymmet ger inte möjlighet till organisering av
verksamheten på ett säkert sätt då utrymmet är för
begränsat. Anslag uppsatt!
Tidvis kan för många besökare samtidigt vistas i
salen med oberäkneliga konsekvenser.
Olovlig ommöblering av utrustningen kan leda till
risksituation.
Kraftigt slitage på utrustning och fastighet kan ge
upphov till allmänt förfall av underhållsansvar och
observans för utrustningens skick och salens
ordning. Nuvarande träningsredskaps kvalitetsnivå
är låg och finns ej längre på marknaden.
Utrustningen borde snarast uppgraderas till högre
kvalitetsnivå med hållbarare slitagedelar och 10 års
allmän garanti.
Tidvis hög bullernivå då många maskiner och fria
tyngder används samtidigt. Gummiisolerade tyngder
används överlag för dämpning av buller.
Då sannolikheten för lindrig/liten skada kan föreligga
bör säkerhetsarbetet kontinuerligt utvecklas och
aktualiseras för besökarna.

REGISTRERADE RISK- OCH SKADESITUATIONER/TILLBUD
Observationer av risk
Sakadesituationer
Missbruk av utrymmet

I andra hand erhållana meddelanden om
farosituationer vid främst skivstångsträning.
Upprätthållaren har ej erhållit meddelanden om
personskador i någon form.
Enstaka fall av missbruk och ofog har noterats och
polisanmälts.

SÄKERHETSARBETE
Alarmering/
larminstruktion

Handlingsinstruktion för
nödsamtal till 112

Bedömning av utryckningstid
Fria tyngder

Alla alarm görs till allmänt nödnummer 112, polis,
räddningstjänst, ambulans etc.
Alarmering utförs med privat mobiltelefon.
Instruktion för nödsituation med adressuppgift och
koordinater finns uppsatt vid anslagstavla.
1. Ring själv nödsamtalet om du kan
2. Berätta vad som har hänt
3. Ange exakt adress och kommun
4. Svara på frågorna
5. Handla enligt de instruktioner du får
6. Avsluta samtalet först när du får tillstånd att göra
det
Visa de hjälpande enheterna vägen till platsen. Ring
nödnumret på nytt om läget ändras.
Vid nödsamtal till 112 är den uppskattade
utryckningstiden ca 10 minuter innan
räddningspersonal når motionssalen.
Upplysning och information om faran med

Förebygga missbruk

användning av fria tyngder fortgår kontinuerligt.
Avtals- och ordningsregler utdelas personligen till
alla som hyr med månadsavtal.
Avtalsreglerna även tillgängliga via kommunens
webbinformation samt uppsatta på anslagstavla i
motionssalen.
Straffbart enligt SL 28:7-9§ -olovligt brukande och
SL 36:3§ -lindrigt bedrägeri, att utan gällande avtal
eller annan överenskommelse/bokning nyttja
motionssalen. Kommunen skrider till åtgärder vid
överträdelse.

ANMÄLNING TILL MYNDIGHET
Handlingsplan och anmälning Anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet med 8§ i
till tillsynsmyndigheten
konsumentsäkerhetslagen görs även vid föranledda
skadesituationer.
SÄKERHETSDOKUMENTETS ARKIVERING OCH UPPDATERING
Vid fritidsbyrån
I centralarkiv

Uppdatering

Säkerhetsdokumentet förvaras i handarkiv vid
fritidsbyrån
Säkerhetsdokumentet eller uppdaterat
säkerhetsdokument förvaras varaktigt i Larsmo
kommuns centralarkiv, tillsammans med övriga
uppgjorda säkerhetsdokument.
Uppdateringen sker vid förändring av verksamheten
eller vid förändrad lagstiftning.

DELGIVNING AV SÄKERHETSDOKUMENTET
Till arrangör vilken ordnar
verksamhet
Städ- och underhållspersonal
Till användare av tjänsten
Kommunstyrelsen

Regelbunden verksamhetsarrangör delges
säkerhetsdokumentet.
Säkerhetsdokumentet delges personal som
regelbundet deltar i förverkligandet av denna
konsumenttjänst.
Säkerhetsdokumentet finns tillgängligt vid
anslagstavla i motionssalen.
Säkerhetsdokumentet delges kommunstyrelsen
vilken bifogar dokumentet till kommunens
beredskapsplan som bilaga.

TIDPUNKT FÖR UPPGÖRANDE OCH UPPDATERING AV
SÄKERHETSDOKUMENTET
Tidpunkt för uppgörande av
säkerhetsdokumentet
Tidpunkt för
uppdatering av
säkerhetsdokumentet

Säkerhetsdokumentet har upprättats den 27.9.2012
Dokumentet gjorts av: Arne Böhling
Säkerhetsdokumentet har reviderats den __.__ 20__
Dokumentet uppdaterarats av:

Bilaga:

FELANMÄLNINGSLISTA

Vid observation av fel eller brister i motionssalens utrustning uppmanas besökare att
anmäla observationen på listan.
Den serviceansvarige fastighetsskötaren kvitterar då reparationen utförts.

Utrustning eller redskap
som anmälan gäller

Vad är felet/problemet

Reparation utförd:
Datum och tidpunkt

Regler och information för motionssalen
Motionssalen får användas av dig som har giltigt avtal och tillgång till personlig nyckel.
OBS! Du bör alltid registrera ditt besök vid nyckelavläsaren! Du får inte öppna dörren åt
någon annan! En kontrollavgift på 35 € per gång faktureras de som använder motionssalen
utan giltigt avtal / personlig nyckel. Salen och korridorer är videoövervakade!
Det är förbjudet att medföra/använda alkoholdrycker i fritidsgården / omklädningsutrymmen.
Motionssalen får användas av grupper där organisation/gruppledaren har bokat tid och
ansvarar för redovisningen av deltagarnas närvaro.
Inga ytterkläder förvaras i motionssalen. Du kan lägga värdesaker i låsbar box i
omklädningsutrymmet.
All användning av redskapen sker på egen risk.
Visa hänsyn vid uppvärmningsredskapen.
Ha alltid rena träningskläder och inneskor på dig.
Lägg alltid tillbaks vikterna och redskapen på angiven plats eller i sina ställningar.
Lämna plats i redskapen mellan dina träningsset.
Torka av dynorna efter dig med GymCleaner, använd egen handduk.
Kontroll av din behörighet sker med jämna mellanrum, ha därför din personliga elektroniska
nyckel tillgänglig.
Barn får inte vistas i motionssalen på grund av säkerhetsskäl.
Åldersgränsen för att vistas i motionssalen är 15 år.
Är du ensam i motionssalen/omklädningsutrymmet/korridor när du lämnar dem, släck
belysningen, stäng ev. öppnade fönster/ dörrar!
Användning av bastu ingår ej i motionssalens pris.
Då personligt nyckelavtalet gått ut bör avtalet förnyas eller nyckeln återlämnas inom två
dagar. Förseningsavgift 10 € / påbörjad vecka.
För borttappad elektronisk nyckel faktureras 15 €.
Felanmälan görs på anlagstavlan eller till fastighetsskötaren tfn 044-7217333

Datum för nyckelretur / förnyande av nyckelavtal:
_______ / _______ År: ________
Sätt gärna in datumet i ex mobiltelefonens kalender/påminnelse.
Förnya ditt nyckelavtal ring:
Fritidsbyrån 7857 230 eller Larsmo kommun 7857 111.

