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Hej.

Här kan du läsa om vilka tjänster som Lokalservice erbjuder. 

Lokalservice är en del av LU Service som är en enhet inom Lunds  
universitet. Vi har i uppdrag att erbjuda lokalvårdstjänster i syfte att 
hålla universitetets lokaler och medarbetarnas arbetsplatser rena och 
fräscha. 

BASSTÄDNING
Vad som anses vara rent och fräscht kan variera, varför vi har tagit fram 
en lägsta nivå för vad vi anser vara nödvändigt för att vårda lokalerna 
och bibehålla standarden i dem. Denna lägsta nivå har vi valt att kalla 
basstädning.

ÖVRIGA TJÄNSTER
Vill du ha hjälp att tömma diskmaskinen, städa kylskåpet eller kanske 
flyttstäda? Vi erbjuder en lång rad övriga tjänster som komplement till 
basstädning.

MEJLA SÅ FÅR DU HJÄLP
Vi ber dig att skicka alla frågor, reklamationer, förändringar i 
leveransöverenskommelsen och uppsägningar till vår  
gemensamma e-postadress.

Mejla lokalservice@service.lu.se så får du hjälp.  
Vi återkopplar till dig inom 24 timmar (måndag–fredag).
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Basstädning
Basstädning är grundutbudet som Lokalservice erbjuder och det är framtaget för att ge en god grundläggande 
standard. Nedan ser du exempel på vad som ingår i basstädning när vi städar några av de vanligaste lokalerna. 

På nästa uppslag hittar du en mer detaljerad beskrivning av vad som ingår i basstädning och hur ofta vi städar 
alla olika sorters lokaler och utrymmen vid universitetet.

Kontor

Kontor och kontorslandskap städas en gång i 
veckan. 

I städningen ingår att vi

• torr- eller fuktmoppar golv

• tömmer papperskorg

• byter avfallspåse på återvinningsback 

• tar bort fläckar på dörrar och dörrglas

• tar bort fläckar på och runt strömbrytare

• dammar av fria ytor.

Konferensrum

Konferensrum städas en gång i veckan.

I städningen ingår att vi

• tar bort fläckar på bord

• rengör skrivtavlor/whiteboards

• tömmer papperskorg 

• torr- eller fuktmoppar golv

• dammar fria ytor

• tar bort fläckar på dörrar och dörrglas

• tar bort fläckar på och runt strömbrytare.

En gång i månaden dammar vi av golvlister.

Fikarum
Mat-, pentry-, pausrum

Fikarum städas fem gånger i veckan.

I städningen ingår att vi

• tömmer soppåse

• torkar av fria ytor på diskbänken

• torkar av bord

• fuktmoppar golv.

En gång i veckan tar vi bort utvändiga fläckar på 
mikrovågsugn, kylskåp, skåpluckor och spis samt 
dammar fria ytor.

Undervisningssalar
Lärosal, grupprum, hörsal, läsesal samt teknik- och 
datorrum

Undervisningssalar städas tre gånger i veckan.

I städningen ingår att vi

• tar bort fläckar på bord

• rengör skrivtavlor/whiteboards

• tömmer papperskorg/byte avfallspåse 

• torr- eller fuktmoppar golv

• dammar fria ytor

• tar bort fläckar på dörrar och dörrglas

• tar bort fläckar på och runt strömbrytare.

En gång i månaden dammar vi av golvlister.

Toaletter

Toaletter städas fem gånger i veckan.

I städningen ingår att vi

• tömmer papperskorg och sanitetspåse samt 
torkar av locket ovanpå sanitetsbehållare, 
dispensrar och skåp

• tar bort fläckar på speglar

• tar bort fläckar på dörr och strömbrytare

• torkar av dörrhandtaget

• rengör toalett, vask, och kran

• torkar av golvbrunnslockets ovansida

• fuktmoppar golv

• torkar av kakel runt handfat.

Det ingår också att vi en gång i månaden

• torkar av kakel och väggyta och runt toalett

• avlägsnar tvålrester från duschväggar

• dammar rör, väggarmatur, rör under vasken 
och ventiler på utsidan

• dammar av golvlister.

Observera att det i Basstädning inte ingår 
städning av datorer, tangentbord, monitorer  
och annan elektronisk utrustning.
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Basstädning – detaljerad beskrivning

TYP AV LOKAL STÄDMOMENT FREKVENS

Kontor

Kontorslandskap  
2–5 platser

Kontorslandskap  
>5 platser

Reception

Vilrum

Förråd/magasin

Kopierings- och postrum

Vaktmästeri

Torr- eller fuktmoppar golv

Tömmer papperskorg

Byter avfallspåse på återvinningsback

Tar bort fläckar på dörrar och dörrglas1

Tar bort fläckar på och runt strömbrytare

Dammar av fria ytor

1 gång i veckan

Dammar av golvlister 1 gång i månaden

Kapprum

Foajé

Vindfång

Torr- eller fuktmoppar golv

Tömmer papperskorgar
5 gånger i veckan

Dammar fria ytor

Tar bort fläckar på dörrar och dörrglas1

Tar bort fläckar på och runt strömbrytare

1 gång i veckan

Dammar av golvlister 1 gång i månaden

Entrémattor – ombesörjes av Lokalservice
Mejla för mer  
information

Hiss Torr- eller fuktmoppar golv

Tar bort fläckar på speglar1

Tar bort fläckar på dörr, knappsats och handtag

1 gång i veckan

Laborationslokal 
Beställaren ger instruktioner till teamledare som 
i sin tur förmedlar dessa till lokalvårdaren

Soprum
Torr- eller fuktmoppar golvet/ 
sopar obehandlat betonggolv

1 gång i månaden

Förråd på avdelningen
Torr- eller fuktmoppar golv 1 gång i månaden

1  Att ta bort fläckar innebär endast borttagning av synliga fläckar och således torkas inte hela glasrutan 
och/eller dörren. 
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TYP AV LOKAL STÄDMOMENT FREKVENS

Konferensrum Tar bort fläckar på bord2

Rengör skrivtavlor/whiteboards

Tömmer papperskorgar

Torr- eller fuktmoppar golv

1 gång i veckan

Dammar fria ytor

Tar bort fläckar på dörrar och dörrglas1

Tar bort fläckar på och runt strömbrytare

1 gång i veckan

Dammar av golvlister 1 gång i månaden

Bibliotek

Musik/Övningsrum

Studio/ateljé/utställning

Tar bort fläckar på bord2

Rengör skrivtavlor/whiteboards

Tömmer papperskorgar

Torr- eller fuktmoppar golv

2 gånger i veckan

Dammar fria ytor

Tar bort fläckar på dörrar och dörrglas1

Tar bort fläckar på och runt strömbrytare

1 gång i veckan

Dammar av golvlister 1 gång i månaden

Lärosal

Grupprum

Hörsal

Läsesal

Teknik- och datorrum 

Tar bort fläckar på bord2

Rengör skrivtavlor/whiteboards

Tömmer papperskorgar

Torr- eller fuktmoppar golv

3 gånger i veckan

Dammar fria ytor

Tar bort fläckar på dörrar och dörrglas1

Tar bort fläckar på och runt strömbrytare

1 gång i veckan

Dammar av golvlister 1 gång i månaden

Toaletter

förbrukningsmaterial

Fyller på tvål, toalettpapper och 
pappershanddukar

Dagligen

Byter toalettborstar
Görs av Lokalservice vid 
behov

1  Att ta bort fläckar innebär endast borttagning av synliga fläckar och således torkas inte hela glasrutan 
och/eller dörren. 

2 Två gånger om året görs en helrengöring av ovansidan av borden.
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TYP AV LOKAL STÄDMOMENT FREKVENS

WC/HWC

Bastu

Dusch

Omklädningsrum

Motionslokal

Tömmer papperskorg, sanitetspåse och torkar 
av locket ovanpå sanitetsbehållare, dispensrar 
och skåp

Torkar av/tar bort fläckar på speglar

Tar bort fläckar på dörr och strömbrytare

Torkar av dörrhandtaget

Rengör toalett, vask, och kran

Torkar av golvbrunnslockets ovansida

Fuktmoppar golv

Torkar av kakel runt handfat

5 gånger i veckan

Vägg och kakel under 
eventuella handtorkar, 
torkas 3 gånger i veckan

Torkar av kakel och väggyta och runt toalett

Avlägsnar tvålrester från duschväggar

Dammar rör, väggamatur, rör under vasken och 
ventiler på utsidan (de får ej plockas ner) 

Dammar av golvlister

1 gång i månaden

Mat-, pentry-, pausrum Tömmer soppåse

Torkar av fria ytor på diskbänken

Torkar av bord

Fuktmoppar golv

5 gånger i veckan

Tar bort utvändiga fläckar på mikrovågsugn, 
kylskåp, skåpsluckor och spis

Dammar fria ytor

1 gång i veckan

Dammar golvlister 1 gång i månaden

Trappa

Korridor
Torr- eller fuktmoppar trappor och trapplan 
Källarplan + entrévåning + våning 1

5 gånger i veckan

Torr- eller fuktmoppar trappor och trapplan 
Våning 2 och uppåt

1 gång i veckan

Torkar av ledstänger och  
lättåtkomliga armaturer

1 gång i veckan

Restaurangers 
serveringsyta

Torr- eller fuktmoppar golv

Tömmer papperskorgar

Enligt överenskommen 
frekvens

BASSTÄDNING6



BASSTÄDNING

Frågor och svar

KAN VI STÄDA OFTARE?
Vill du att vi ökar dina städfrekvenser, att vi 
kanske städar ditt kontor två gånger i veckan  
eller städar lärosalarna varje dag?

Inga problem. Mejla oss så får du hjälp.

ANSVARAR LOKALSERVICE  
FÖR INKÖP OCH UNDERHÅLL  
AV FAST INREDNING?
Vanligtvis ingår den fasta inredningen 
och underhållet i hyreskontraktet och 
fastighetsägaren ansvarar. Om underhåll 
inte ingår i avtalet är det verksamheten som 
ansvarar. Vid nybyggnation eller ombyggnad 
kan Lunds universitets Krav och Råd ligga 
till grund för vilken fast inredning som 
sätts upp. Vid verksamhetsspecifik fasta 
inredning, t.ex. olika maskiner, autoklaver 
etc. ansvarar verksamheten för inköp och 
underhåll. 

VARFÖR STÄDAR VI INTE 
DATORER, TANGENTBORD  
OCH SKÄRMAR?
Elektronik är dyrt och går lätt sönder om 
den inte hanteras varsamt. Vi kan inte ta 
ansvar för all elektronik vid universitetet och 
har därför beslutat att inte städa datorer, 
tangentbord och skärmar. Vill du ha tips på 
hur du enklast rengör din elektronik är du 
varmt välkommen att kontakta oss.

VAD GÄLLER I VECKOR MED 
ARBETSTIDSFÖRKORTNING  
OCH/ELLER RÖDA DAGAR?
Vid arbetstidsförkortning och/eller röda 
dagar påverkas våra möjligheter att hinna 
genomföra lokalvård enligt leverans-
överenskommelse. Vid dessa tillfällen arbetar 
vi efter en prioriteringslista för att hålla rent i 
de lokaler som är mest belastade.

Prioritet 1

• Kök

• Toaletter

• Hörsalar

• Lärosalar/studentutrymmen

• Laborationslokal

• Restaurang

• Renrum

Prioritet 2

• Kontor

• Korridorer

• Förråd

• Trappor

Tjänst Pris

Basstädning 304,10 kr/timme

Förbrukningsmaterial på toalett 247,40 kr/toalett och månad

Prishöjning enligt pris- och löneomräkning (PLO) sker varje år.

Priser basstädning
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Övriga tjänster
Här är en förteckning av alla övriga tjänster vi erbjuder utöver basstädning. Saknar du något som du tycker att 
vi borde göra? Kontakta oss via lokalservice@service.lu.se så hjälper vi dig.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Avtorkning av besticklåda

Avtorkning av köksskåp – ovanpå och invändigt

Avtorkning av bord i restaurang, matsal och pentry

Byte av kökshandduk

Tömma/fylla/starta diskmaskin

Fram- och avdukning av frukost

Rengöring och påfyllning av kaffemaskiner

Köra rengöringsprogram på kaffemaskin/fylla skåpen 
med tillbehör

Rengöring av mikrovågsugn invändigt 

Rengöring av kyl – in- och utvändigt 

Avfrostning av frys

Rensning av kyl på utgången mat 

Rensning av sil i diskmaskiner

Tömning av matavfall

Ihopsamling av disk

Upphängning av stolar

Möbeltvätt

Daglig skötsel av källsorteringsstation

Daglig skötsel av återvinningstunna (gäller pappers- 
resp. kartongtunnor)

Sortering av post i husen

Infektionsstädning (desidosstädning)

Extratjänster

Ibland kanske du behöver en extra punktinsats. 
Vi erbjuder extrastädning av t.ex. toaletter, kök, 
konferensrum, kontor och undervisningssalar. 

Mejla så får du hjälp.

Specialtjänster

Golvvård i egen regi Behandling av linoleum- och  
gummigolv

Golvvård specialgolv Behandling av t.ex. trägolv 
och asfaltsgolv

Beställning och leverans 
av förbrukningsmaterial

Torky-rullar till labb och 
kök, maskindiskmedel,  
diskmedel, diskborstar, 
wettexdukar

Fönsterputsning

Dammsugning/rengöring av heltäckningsmattor

Enklare möblering

Placera rena engångslakan och örngott i vilrum

Putsning av glaspartier inomhus

Avtorkning av hela dörrar 

Dammsugning av lösa mattor

Bortplockning av porslins-, plast- och pappmuggar

Avtorkning av britsar

Hittar du inte det du söker eller är det något som är oklart? Vi utformar våra tjänster efter dina önskemål och behov. 
Kontakta oss så får du hjälp – lokalservice@service.lu.se
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ÖVRIGA TJÄNSTER

Frågor och svar

VARFÖR GÖR VI ETT  
PÅSLAG PÅ 12%?
När du beställer förbrukningsmaterial måste 
detta tas om hand: leveransen ska tas emot 
och varorna ska packas upp, för att till sist 
distribueras i huset.

Beställer vi en fönsterputsning eller vård av 
ett specialgolv till dig ska leverantören få 
LU-kort, praktisk hjälp att hitta och behöver 
även få arbetsinstruktioner.

Vi samordnar och ansvarar för hela 
processen och gör därför ett administrativt 
påslag på 12%.

VARFÖR INGÅR INTE 
DAMMSUGNING/RENGÖRING 
AV LÖSA MATTOR OCH 
HELTÄCKNINGSMATTOR I 
BASSTÄDNING?
Mattor och heltäckningmattor kräver andra 
maskiner, redskap och mer tid än vad som 
krävs för att städa golv. De är också mycket 
mer påfrestande för lokalvårdaren att städa. 
Därför ingår inte rengöring av mattor och 
heltäckningsmattor i basstädning.

45,36 KRONOR/KVADRATMETER 
FÖR GOLVVÅRD, ÄR INTE DET 
DYRT?
Ja och nej. Vårt pris är högre än många 
externa leverantörers priser men vi tror att 
det lönar sig i längden. Till skillnad från 
många externa leverantörer rengör och 
skyddar vi golven i tre lager och använder 
high-speed, vilket ger ett resultat och ett 
golv som varar mycket längre. 

Du betalar lite mer men får mycket mer. 

VARFÖR KAN DU INTE LÄNGRE 
BESTÄLLA EN STORSTÄDNING?
Det kan du. Det vi kallar storstädning är 
kanske inte det du menar med storstädning 
och vi har därför valt att ta bort begreppet 
från vårt tjänsteutbud.

Vill du ha en en extra punktinsats, oavsett 
vad du kallar den, är det bara att mejla oss 
och berätta vad du vill ha hjälp med. På 
detta sätt får du alltid den tjänst du vill ha, 
utan missförstånd och begreppsförvirring. 

Prishöjning enligt pris- och löneomräkning (PLO) sker varje år.

Övriga tjänster 304,10 kr/timme

Specialtjänster

Helgstädning  
(fre kl. 19.00–mån kl. 06.00)

438,10 kr/timme

Golvvård i egen regi 45,36 kr/m2

Golvvård specialgolv Upphandlat leverantörspris +12%

Beställning och leverans  
av förbrukningsmaterial

Upphandlat leverantörspris +12%

Fönsterputsning Upphandlat leverantörspris +12%

Dammsugning/rengöring  
av heltäckningsmattor

456,14 kr/timme

Priser övriga tjänster
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När börjar förändringar i 
leveransöverenskommelsen att gälla?

Hur lång tid det tar innan tillägg i, och uppsägningar av, tjänster träder i 
kraft varierar beroende hur stor förändring som ska göras. 

Vid mindre förändringar, som t.ex. tillägg av enstaka övriga tjänster eller 
enstaka förändringar av frekvenser, sker förändringen redan i närmsta 
månadsskifte om anmälan görs senast den 20:e i föregående månad. 

Önskar du större förändringar måste vi kanske rekrytera eller säga upp 
personal och behöver därmed mer tid innan förändringen träder i kraft.

Vill du säga upp alla våra tjänster, d.v.s. avsluta vårt samarbete, är 
uppsägningstiden nio månader (se din leveransöverenskommelse). 

Eftersom våra beställares behov är väldigt olika blir också våra ledtider 
väldigt olika. Kontakta oss om dina förändringar så får du klara besked  
– lokalservice@service.lu.se

Om Lokalservice
Hos oss arbetar ca 185 medarbetare med lokalvård, vilket innebär t.ex. 
golvvård, flyttstädning, källsortering, tvättservice och möbeltvätt. 

Vi erbjuder såväl basstädning som övriga lokalservicetjänster, utformade 
efter kundens behov. Vi ser till att det blir rent i Lunds universitets lokaler 
och att det sker på ett hållbart och vårdande sätt. 

Självklart strävar vi alltid efter att minimera verksamhetens totala 
miljöpåverkan; vi är Svanencertifierade och ser till att alla lokalvårdare har 
yrkesutbildning (SRY eller Ybis).

Lokalservice är en del av LU Service. 
www.service.lu.se 
lokalservice@service.lu.se
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