
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) 

Datum Dnr

 

2021-02-16 KS19.963

Stab och Utveckling
Martin Stenhagen
Registrator
Martin.Stenhagen@lerum.se

Kommunstyrelsen

 

 
Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr 212000-1447

0302-52 10 00 www.lerum.se Pg 3 31 43-9Lerums kommun
443 80 Lerum 

Brobacken 1 
    kommun@lerum.se Bg 547-6239

LE
R

U
M

10
00

, v
3.

0,
 2

01
7-

05
-0

9 
   

   

Tjänsteskrivelse om nytt hyresavtal för Vattenpalatset

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar ingå nytt hyresavtal KS19.963-8, inklusive bilagor 
KS19.963-9--13, samt förlikningsavtal KS19.963-14 med Actic Sverige AB 
avseende lokalen Vattenpalatset.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I december 2019 sades hyresavtalet med Actic Sverige AB gällande lokalen 
Vattenpalatset upp efter beslut av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 
i juni 2020 att driften skulle övertas av kommunen. I september 2020 besökte 
delar av ledningen för Actic Sverige AB kommunalrådsberedningen och 
framförde önskemål om en fortsättning på hyresförhållandet. Därefter har 
förvaltningen och Actic Sverige AB, efter dialog med kommunalråden, fört, 
initialt, diskussioner avseende ersättning i enlighet med det indirekta 
besittningsskyddet i jordabalken, men sedermera avseende förlängning av 
hyresförhållandet. Diskussionerna har utmynnat i att det är positivt för båda parter 
med en förlängning av hyresförhållandet. Ett nytt hyreskontrakt föreslås därmed 
tecknas.
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Bakgrund

Mellan Lerums kommun och Actic Sverige AB har sedan flera år hyresavtal 
avseende lokalen Vattenpalatset förelegat. I december 2019 sades, efter beslut i 
kommunstyrelsen, avtalet upp för avflyttning till den 31 december 2020. Actic 
Sverige AB hänsköt därmed, i enlighet med gällande lag, frågan om ersättning 
(det så kallade indirekta besittningsskyddet) till hyresnämnden för medling. 
Kommunstyrelsen beslutade därefter i juni 2020 att driften av badverksamheten 
skulle ske i kommunal regi. Under våren förelåg sporadisk kontakt med Actic i 
syfte att diskutera medlingsfrågan och eventuellt nytt hyreskontrakt avseende 
delar av lokalerna. I september kontaktades kommunalråden av ledningen för 
Actic och besök genomfördes. Actic framförde då önskemål om tecknande av nytt 
hyreskontrakt avseende hela lokalen och fortsatt drift av badverksamheten fram 
till dess att beslut om Vattenpalatsets framtid har fattats. Under hösten inkom 
Actic också till hyresnämnden med en begäran om uppskov med avflyttning 
uppgående till 24 månader. Efter dialog med kommunalråden har förvaltningen 
under hösten genomfört flertalet möten med Actic i syfte att se över möjliga vägar 
för ett nytt hyresavtal som ger kommunen nödvändigt flexibilitet och rådighet 
över fastigheten, samtidigt som Actic ges möjlighet att fortsatt driva 
verksamheten, innebärande skademinimiering för både kommunen och Actic. 
Ärendet och diskussionerna har dragit ut på tiden varför det blev nödvändigt att 
skjuta fram upphörandedagen för det uppsagda hyresavtalet. En överenskommelse 
har tecknats om att upphörandedagen skall utgöra den 28 februari 2021 i stället 
för den sista december 2020.

Det hyresavtal som nu föreslås att kommunen ingår innebär att ett nytt hyresavtal 
tecknas på två år, med möjlighet till ytterligare årsvisa förlängningar. Genom 
ingåendet utesluts rätten till ersättning för det uppsagda hyresavtalet och ett 
besittningsskyddsavstående görs, innebärande att kommunen, om Vattenpalatset 
ska rivas eller byggas om, inte ska betala ersättning till Actic den dag då 
hyresavtalet sägs upp. Actic ska ha möjlighet att, om inte gymmet omfattas av 
rivningen eller ombyggnationen, fortsätta hyra gymlokalen och nyttja 
omklädningsrum, duschar och bastu, såvida dessa inte berörs av ombyggnation 
eller rivning och det är tekniskt möjligt utan oskäliga investeringar. Avtalet 
innebär också bättre möjligheter för kommunen att genomföra såväl planerat som 
oplanerat underhåll utan att skadestånd eller hyresnedsättning ska utgå eller 
förekomma. Därtill föreligger en fast begräsning avseende antalet badande. 
Hyresnivån är oförändrad.

Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till nytt hyresavtal är positivt för 
såväl kommunen som Actic, som ges möjlighet att fortsätta leverera en kvalitativ 
och uppskattad bad- och friskvårdsverksamhet till kommunens invånare och andra 
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besökare.  

Ekonomi

Hyresavtalets hyra är oförändrad i förhållande till det hyresavtal som gäller i 
dagsläget. I övrigt innebär tecknandet av det nya hyresavtalet att risken för att 
kommunen tvingas betala ersättning för det nu uppsagda avtalet utesluts. Såvitt 
det nya avtalet sägs upp i enlighet med villkoren i besittningsskyddsavståendet 
utesluts även möjligheten att begära ersättning då det nya avtalet sägs upp. Därtill 
föreligger bättre möjligheter till underhållsåtgärder utan att krav på 
hyresnedsättning och skadestånd föreligger.

Jämställdhet

Berör ärendet kvinnor, män, flickor eller pojkar? Ja

Synliggör ärendet kvinnor, män, flickor och pojkar? Nej

Kan ärendet få olika effekter för kvinnor och män, flickor och pojkar? Nej

Hur påverkar ärendet kommunens jämställdhetsmål? Påverkar inte målen

Hyresavtalet som sådant har ingen direkt effekt på jämställdheten, men det går 
inte att utesluta att ärendet i ett större perspektiv får en påverkan. Förvaltningen 
gör bedömningen att det inte är möjligt att uttala sig om vilken sådan påverkan 
som kan bli aktuell.

Tidplan

Nu gällande hyresavtal upphör att gälla den 28 februari 2021. Ska ett nytt 
hyresavtal tecknas är det således viktigt att det sker innan dess. I annat fall 
kommer hyresnämnden att ta ställning till frågan om uppskov med avflyttning och 
medlingsförhandlingar kommer att inledas med grund i Actics begäran om 
skadestånd. 

Beslutsunderlag

• Tjänsteskrivelse om nytt hyresavtal för Vattenpalatset, KS19.963-15
• Hyreskontrakt för lokal inklusive besittningsskyddsavstående, 

kontraktsnummer 2608-003, KS19.963-8
• Bilaga 1 Särskilda bestämmelser, KS19.963-9
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• Bilaga 2 Gränsdragningslista, KS19.963-10
• Bilaga 3 Inventarieförteckning, KS19.963-11
• Bilaga 4 Ritningar, KS19.963-12
• Bilaga 5 Ritningar option, KS19.963-13
• Förlikningsavtal gällande ersättning i anledning av upphörande av hyresavtal, 

KS19.963-14

Beslutet ska skickas till

Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Cristoffer Hjert, enhetschef kommunens verksamhetslokaler
Maria Lindberg, verksamhetschef
Anna Poulsen, tf sektorchef samhällsbyggnad

Förvaltningsledning

Gull-Britt Eide Maria Egerlund Fletcher 
Kommundirektör Kommunjurist
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