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Tjänsteskrivelse om uppsägning av hyresavtal mellan Lerums 
kommun och Actic Sverige AB gällande Vattenpalatset

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att säga upp hyreskontrakt 
för lokal med nummer 2608-002 avseende Vattenpalatset.

Sammanfattning
Lerums kommun äger en byggnad på fastigheten Torp 2:272. I byggnaden bedrivs 
ett flertal olika verksamheter med olika hyresgäster. En av hyresgästerna utgörs av 
Actic Sverige AB som bedriver verksamheten i simhallen, ett gym, en biograf och 
en bowlinghall. Hyrestiden för det aktuella hyresavtalet är fem år åt gången och 
förlängs med fem år om ingen uppsägning sker. 

Den innevarande femårsperioden tar slut 2020-12-31. Uppsägningstiden är ett år, 
varför avtalet måste sägas upp senast 2019-12-31 för att upphöra att gälla 2020-
12-31.

Kommunen behöver se över hur verksamheten bedrivs i lokalerna och avtalet bör 
därmed att sägas upp.
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Bakgrund
Lerums kommun äger en byggnad på fastigheten Torp 2:272. I byggnaden bedrivs 
ett flertal olika verksamheter med olika hyresgäster. En av hyresgästerna utgörs av 
Actic Sverige AB som bedriver verksamheten i simhallen, ett gym, en biograf och 
en bowlinghall. Hyrestiden för det aktuella hyresavtalet (hyresavtalet tecknades 
ursprungligen mellan kommunen och Svenska Bad AB, men överläts till Actic 
Sverige AB då Actic Sverige AB köpte Svenska Bad AB) är fem år åt gången och 
förlängs med fem år om ingen uppsägning sker. Den innevarande femårsperioden 
tar slut 2020-12-31. Uppsägningstiden är ett år, varför avtalet måste sägas upp 
senast 2019-12-31 för att upphöra att gälla 2020-12-31.
Kommunen behöver se över hur verksamheten bedrivs i lokalerna och avtalet bör 
därmed sägas upp.

Hyresrätt
För lokalhyra gäller ett så kallat indirekt besittningsskydd. Besittningsskyddet 
innebär att en hyresgäst måste flytta om denne blir uppsagd, men att hyresgästen 
som huvudregel har rätt till ersättning för sina kostnader orsakade av den 
ofrivilliga flytten. Syftet är att hyresgästen skall känna trygghet, en sådan trygghet 
möjliggör för hyresgästen att investera och utveckla sin verksamhet i lokalen. Mot 
hyresgästens intresse står hyresvärdens ägarintresse av exempelvis 
ombyggnationer. 
Det indirekta besittningsskyddet innebär alltså att det alltid är möjligt att säga upp 
en hyresgäst till avflyttning eller omförhandling, men hyresvärden behöver som 
huvudregel erlägga ersättning till hyresgästen om denne inte accepterar 
uppsägningen eller villkoren som ska accepteras för att kontraktet ska bestå. Från 
huvudregeln om erläggande av ersättning föreligger undantag. Det enda undantag 
som förvaltningen bedömer är tillämpligt i den nu förevarande situationen är 
undantaget gällande befogad anledning att upplösa hyresförhållandet.
Den befogade anledningen utgörs i detta fall av två faktorer, dels att det eventuellt 
inte rör sig om ett hyresavtal utan en tjänstekoncession dels att det föreligger ett 
otillåtet statsstöd, men huruvida det faktiskt är framkomligt att åberopa detta som 
befogad anledning är inte säkert eftersom det inte finns någon praxis.

Tjänstekoncession och otillåtet statsstöd
Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) trädde i kraft i januari 2017. Det 
fanns inte tidigare någon motsvarande lag. 
Anledningen till att det finns risk att hyresavtalet och driften av verksamheten 
egentligen borde upphandlas med stöd av LUK har att göra med att kommunen i 
viss utsträckning styr verksamheten. Kommunen har till exempel fastställt att 
verksamheten ska vara öppen alla veckans dagar, angivit att simundervisning ska 
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bedrivas i lokalerna samt föreskrivit rätt att nyttja lokalerna för simundervisning 
för kommunens grundskole- och gymnasieelever (och då även fastställt priser).
En tjänstekoncession är ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt, men 
innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av en rätt att utnyttja 
tjänsten.
I en tjänstekoncession övertar leverantören verksamhetsrisken, eller i vart fall en 
betydande del av verksamhetsrisken som är förenad med utnyttjandet av tjänsten. 
Sådan risk kan exempelvis ta sig uttryck i en risk för att utsättas för konkurrens 
från andra leverantörer, risk för bristande jämvikt mellan utbud och efterfrågan 
eller risk för att inkomsterna i verksamheten inte täcker samtliga kostnader.
Exempel på en tjänstekoncession kan vara driften av en parkeringsplats eller en 
biograf, där utföraren är beroende av de avgifter som tas ut av användarna.
Utöver det faktum att det skulle kunna vara så att avtalet utgörs av en 
tjänstekoncession så lämnar kommunen stora bidrag till verksamheten genom att 
hyran inte är marknadsmässig. Kommunen subventionerar årligen verksamheten 
med ca 5-6 miljoner kronor, detta eftersom hyran inte tillnärmelsevis täcker 
kommunens kostnader för drift och underhåll. Underprissättningen kan utgöra ett 
otillåtet statsstöd i strid med EU:s regler för detsamma. 
Ytterligare en befogad anledning skulle kunna vara att kommunen önskar driva 
verksamheten själv, eftersom kommunen står inför omfattande renovering eller 
rivning, men också för att kommunen inte får täckning för sina kostnader. 

Ersättning
Den befogade anledningen för uppsägning utgörs alltså av två faktorer, dels att det 
eventuellt inte rör sig om ett hyresavtal utan en tjänstekoncession dels att det 
föreligger ett otillåtet statsstöd.
Det är mycket svårt att avgöra vilka ersättningsnivåer som skulle bli aktuella om 
kommunen inte skulle vinna framgång med sin argumentation om att rätt till 
uppsägning föreligger av befogad anledning. 
Hyresgästen har i så fall alltid rätt till en minimiersättning. Kan hyresgästen visa 
att förlusten är större än minimiersättningen kan hyresgästen erhålla 
ytterligare ersättning. I de fall en rörelse tvingas läggas ned för att ersättningslokal 
inte finns har det även förekommit att ersättningen har bestämts till rörelsens 
marknadsvärde. 
Tvist om rätt till ersättning och ersättningens storlek prövas i första instans 
av hyresnämnden.
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Ekonomi
Som redan har angivits är det mycket svårt att ange vad en eventuell ersättning, 
för det fall kommunen inte är framgångsrik med sin invändning om att befogad 
anledning till uppsägning föreligger, skulle kunna uppgå till. Som ett minimum 
uppgår ersättningen till en årshyra, det vill säga cirka 3,2 miljoner kronor, men det 
är troligt att rörelsens värde är större än så varför högre ersättning kan komma 
ifråga.

Jämställdhet
Berör ärendet kvinnor, män, flickor eller pojkar? Nej

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

Uppsägningen som sådan får ingen effekt.

Tidplan
Innevarande avtalsperiod löper ut 2020-12-31. Uppsägningen behöver ske ett år 
innan, det vill säga senast 2019-12-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om uppsägning av hyresavtal mellan Lerums kommun och Actic 
Sverige AB gällande Vattenpalatset – denna handling
Hyreskontrakt för lokal nummer 2608-002 avseende Vattenpalatset inklusive 
bilagor

Beslutet ska skickas till
Annika Sjöberg, Sektorchef
Maria Lindberg, Verksamhetschef
Cristoffer Hjert, Enhetschef
Dag Oredsson, Kommunikation och Digitaliseringschef

Sektor samhällsbyggnad
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Annika Sjöberg Cristoffer Hjert 

Sektorchef Enhetschef


