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Tjänsteskrivelse om framtidens simhall och hantering av 
Vattenpalatset

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en detaljerad beskrivning avseende 
utformning, ekonomi och plats för ny simanläggning enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta ge 
förvaltningen i uppdrag att renovera Vattenpalatset så att anläggningen kan nyttjas 
fram tills ny anläggning kan tas i bruk. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta driva 
Vattenpalatset i kommunal regi från och med 2021-01-01 tills att annat beslut tas i 
frågan.

Sammanfattning

Lerums kommuns sim- och badanläggning Vattenpalatset har under flera år 
undersökts och utretts i syfte att klargöra vilket renoveringsbehov som föreligger 
för fortsatt säker drift. Då detta har visat sig vara kostsamt och svårberäknat har 
det varit viktigt att även titta på möjligheten att bygga en ny anläggning på annan 
plats. Anläggningen är i akut behov av renovering därför är det en fördel om 
beslut kan fattas under år 2020 angående vilket alternativ som är det bästa för 
Lerums kommun. 
Eftersom båda alternativen tar ett antal år innan de är genomförda behöver beslut 
även fattas kring nödvändiga renoveringar för att hålla anläggningen i gång under 
tiden. Dessa renoveringar kräver att anläggningen hålls stängd under 6-8 månader 
och beräknas kosta ca 20 mkr.  

Förvaltningens förslag är att gå vidare med det alternativ som innebär att bygga en 
ny mer traditionell anläggning. Bedömningen är ett det är möjligt att bygga en ny 
anläggning för ungefär samma kostnad som att renovera nuvarande om man bara 
tar hänsyn till  produktionskostnaden. Att renovera nuvarande anläggning innebär 
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att Lerums kommun blir utan bad under renoveringstiden vilket beräknas ta 1-2 
år. 

Tills en mer långsiktig lösning är genomförd föreslår förvaltningen att 
anläggningen drivs i egen regi.
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Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08, § 336 att avsluta projektet ”Byte av 
ventilation och vattenrening”. Kommunstyrelsen beslutade vidare att uppdra åt 
förvaltningen att utreda långsiktig lösning beträffande Vattenpalatsets fortsatta 
upprustning, utformning och drift.  

Ärendet var anmält för politisk hantering i början av 2019 men drogs tillbaka.  

Med anledning av att det hyreskontrakt som var tecknat med Actic AB behövde 
sägas upp senast 31 december 2019 för att inte löpa vidare ytterligare fem år 
diskuterades frågan i kommunstyrelsen 2019-12-18 (KS19.963 §446).   

I begreppet ”Vattenpalatset” ingår enbart badhusanläggningen och övrig 
verksamhet inom fastigheten såsom bowling, bio och idrottshall mm ingår inte. 

Tidigare och nu uppdaterade utredningar visar att byggnadens konstruktion är i 
starkt behov av omfattande renovering där bland annat ventilations- och 
reningsanläggningar inte uppnår dagens krav med hänsyn tagen till antalet 
besökare.

Lerums Vattenpalats uppfördes 1988 som en tillbyggnad till den befintliga 
idrottshallen som i sin tur byggdes under 1950-talet. Undervisningsbassängen med 
tillhörande byggnad tillkom 2003 och har en egen reningskrets. 

2015 beslutades att driften skulle säkerställas i ytterligare 5 år i väntan på en 
förnyad utredning som skulle ligga till grund för nytt förslag till totalrenovering. 
De beräkningar som då gjordes visade att renoveringsbehovet är omfattande och 
totalkostnaderna är svårbedömda och betydande. Det gjorde att den föreslagna 
totalrenoveringen behövde omvärderas och ställas mot att bygga en helt ny 
anläggning. 

Efter att dessa fem år nu har passerat krävs relativt omfattande renoveringar för att 
fortsatt kunna bedriva daglig basverksamhet såsom simundervisning, 
motionssimning men även rekreation och vattenlek.  

Det är främst renoveringar av ventilation, reningsanläggning, fjärrvärmecentralen 
och styrsystem som behöver genomföras och detta är beräknat till ca 20 mkr och 
finns inte upptagna i nuvarande investeringsbudget.  

Utöver detta behöver antalet badande reduceras till dimensionerat antal, för att så 
långt som möjligt säkerställa funktion samt minimera slitage på anläggningen. 
Förvaltningen behöver med andra ord prioritera uppdraget gentemot barn och 
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elever i första hand.  

Om inget görs är det högst troligt att anläggningen behöver stängas av och till för 
att genomföra akutåtgärder vilket även medför extra kostnader. Det finns också en 
risk att behöva stänga ner hela fastigheten pga av problem med 
fjärrvärmesystemet som i sin tur förser hela fastigheten med värme och 
varmvatten.  

Nuvarande hyresgäst Actic är uppsagd enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen 
och aktuellt hyresavtal upphör att gälla 2020-12-31. 

För att ha egen rådighet över situationen efter 2020-12-31 föreslår förvaltningen 
att kommunen driver verksamheten i egen regi tills anläggningens framtid är 
utredd och beslutad.  

Ekonomi

För att hålla igång anläggningen ytterligare dryga fem år krävs omfattande 
renoveringar motsvarande ca 20 mkr. Detta är i dagsläget inte med i 
investeringsbudgeten utan behöver i så fall tas med i 2021 års investeringsbudget. 

Driftkostnaderna kommer troligtvis inte att öka det närmaste året pga av att badet 
behöver hållas stängt under renoveringsperioden. Driftkostnaderna kommer från 
år 2022 att öka främst beroende på ökade kapitalkostnader då investeringen 
kommer att ha en relativt kort avskrivningsperiod samt att antalet badande 
kommer att hållas på en lägre men för anläggningens kapacitet korrekt nivå. 

Beroende på vilket alternativ som väljs kommer följande investeringsnivåer att 
krävas. Vilken driftskonstnad varje alternativ kommer att medföra behöver 
undersökas närmare i samband med att det alternativ som förordas utreds mer 
grundligt. 

Totalrenovering av Vattenpalatset från 85mkr 

Nybyggnation av simanläggning ca 85 mkr (avser enbart byggnaden) 

Jämställdhet

Berör ärendet kvinnor, män, flickor eller pojkar? Ja

Synliggör ärendet kvinnor, män, flickor och pojkar? Ja

Kan ärendet få olika effekter för kvinnor och män, flickor och pojkar? Ja
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Hur påverkar ärendet kommunens jämställdhetsmål? Bidrar till att målen uppfylls

Möjlighet till simundervisning, motionssim och rekreation berör all 
kommuninvånare i alla åldrar

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att Lerums kommun behöver en fungerande och 
hållbar simanläggning för att tillgodose kravet om simkunnighet bland barn och 
elever samt ge invånare möjlighet till motion, rekreation och rehabilitering.  

Då samtliga utredningar pekar på att en renovering kommer att innebära en längre 
tids stängning till en osäker men hög kostnad föreslår förvaltningen att utgå från 
att bygga en ny anläggning på annan plats. För att tillgodose så många behov som 
möjligt till en rimlig kostnad föreslås en normalstor anläggning med en 25-
metersbassäng om 6-8 banor kompletterat med en tillgänglighetsanpassad 
undervisnings- och rehabiliteringsbassäng. 

För att säkerställa att nuvarande anläggning kan användas under den tid det tar att 
besluta kring vilken typ av anläggning, var den ska ligga samt projektering, 
upphandling och genomförande krävs trots allt en omfattande renovering. Det 
innebär i så fall att en ny anläggning bör vara klar att tas i bruk år 2027.

Tidplan
Förutsatt att nödvändig renovering kan genomföras under första halvåret 2021 
kommer Vattenpalatset att kunna öppnas igen hösten 2021och då i kommunal 
regi. Därefter klarar anläggningen ytterligare cirka 5-7 år i väntan på att något av 
nedanstående alternativ genomförs. 
 
Totalrenovering 
2020 Beslut om totalrenovering. 
2022 Projektering/upphandling/planering 
2025 Genomförande och stängd anläggning 
2027 Återinvigning  
 
Nybyggnation 
2020 Inriktningsbeslut om nybyggnation 
2021 Grundlig utredning samt beslut om läge och storlek/innehåll 
2022 Framtagande av plan 
2023 Projektering/upphandling/planering 
2024 Byggstart 
2026 Invigning 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om framtidens simhall och hantering av Vattenpalatset
Vattenpalatset slutrapport 2017-08-29, Petter Winberg 
Vattenplats slutrapport inventering 2017-08-29, Petter Winberg 
DEKRA, Rapport 7203R-545255 
DEKRA, fotodokumentation 7203R-545225 
Projektengagemang, 790680 Rapport Vattenpalatset Lerum R 01 
KS16.423 

Beslutet ska skickas till

Annika Sjöberg sektorschef
Cristoffer Hjert enhetschef
Maria Lindberg Verksamhetschef

Sektor samhällsbyggnad

Annika Sjöberg  Cristoffer Hjert 
Sektorschef sektor samhällsbyggnad Enhetschef


