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BAKGRUND

Introduktion

• Idrottshuset i Haparanda uppfördes på 1960-talet. 

• Simhallen stängdes i februari 2020 på grund av bristfällig teknisk status.

• Badhusutredning genomförd augusti 2021

• KS beslut september 2021
• att fortsätta med två alternativ; uppförande i egen regi eller förhyrning av tredje 

part. 

• KS beslut att nybyggnation ska vara inriktning vid beslut om verksamhet i egen 
regi.

• Genomför RFI för att utreda alternativ till egen regi



Tre övergripande besökskategorier till simhall i Haparanda definierade 
- Skolan, Föreningslivet samt Fritid & Friskvård

SKOLUNDERVIS
NING ENLIGT 
LÄROPLAN

FÖRENINGSLIV 
BARN & UNGA 

§ Simundervisning för grundskolan

§ Föreningsbaserad träning och/eller 
fritidsaktivitet för barn, unga och unga vuxna 

FRITID / 
FRISKVÅRD

§ Folkhälsa – motionärer utanför organiserad 
verksamhet

§ Rekreation/nöje/social samvaro utanför 
organiserad verksamhet

§ Annan vattenaktivitet i organiserad form, tex 
dykarklubb, övning för Räddningstjänst, 
Kajakklubb eller motsvarande

Kategori Målgrupp Kravställare

§ Skollagen 10 kap  21§

§ Inga lagkrav på 
tillhandahållande

§ KF beslutar 
ambitionsnivå 
avseende tillgänglighet 
och kapacitet

§ Inga lagkrav på 
tillhandahållande

§ KF beslutar 
ambitionsnivå 
avseende 
tillgänglighet och 
kapacitet

Verksamhet

Gymnasiet

F-9

Grundsärskola

Förskola

Lovskola

Simskola

Nybörjargrupp

Träningsgrupper, varav en 
för tävlande

Vuxengrupp 

Fridykning

Dykning med snorkel, 
cyklop och simfötter

Rekreation, fritid, äldre & 
yngre

Rehabilitering och 
friskvård

Finansiering

Anslag

Föreningsstöd

Medlemsavgifter

Besöksavgifter

Medlemsavgifter

Föreningsstöd



I perioden 2015-2019 noterade simhallen i genomsnitt 140 besökare om 
dagen under höst- och vårterminens månader 
Besökstrycket är tydligt förlagt till vintermånaderna med... … relativt stor variation mellan åren

• Stora skillnader i månadsvisa topp- och bottennoteringar över 
åren, men genomsnittet för tidsperioden relativt jämn för 
perioden sept-maj

• Skolundervisning utgör ca 50% av besöken

• Första och fjärde kvartalet generellt sett mest besökare under 
året

• Utslaget på helår uppgår antalet besökare per månad över 
perioden 2015-2019 till 3413 personer

Eventuell förändring i framtida efterfrågan svårbedömd då 
simhallen under lång tid haft begränsad tillgänglighet

Erfarenheter från andra kommuner visar på stor ökning i 
besökarantal när nytt badhus blir tillgänglighet. 

+ 49 %Norrtälje
+ 75 %Sigtuna
+100 %Ystad
+250 %Vara
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För perioden 2015-2019 förläggs merparten av besöken tydligt till vinterhalvårets 
månader

Utslaget över helåret uppgår det 
genomsnittliga antalet besökare i 

perioden 2015-2019 till 3413 personer 
per månad

Skillnad mellan högsta och lägsta 
notering för respektive månad varierar 

över åren och kan ses i de gula staplarna



Alternativ 1 – Idrottshuset totalrenoveras inom befintlig infrastruktur 
för att möta verksamhetsbehovet

RENOVERING OMFATTANDE BLAND ANNAT

• Dränering utvändigt

• Nya reningsanläggningar till simhall

• Renovering pooler

• Renovering/uppgradering av El och VVS

• Avlopp åtgärdas med re-lining

• Myndighetskrav avseende brandskydd, och 
tillgänglighetskrav förutsätts vara uppfyllda

• Ytskikt i gymnastikhallar källarplan

YTA (BTA)

BASSÄNGER

BYGGTID

INVESTERING

5100 kvm
Inklusive sporthallar

2st
Stor bassäng med 5 banor 

och ned till 3,5m djup 

204 Mkr
Baserat på en entreprenad-

kostnad om ca 34 000 kr/kvm

24-33 mån

TILLKOMMER Tillgänglighetsanpassning



Alternativ 2 – Haparanda låter uppföra ny simhall- och sporthall för att 
tillhandahålla grundförmåga för bad

© Credentia

YTA (BTA)

BASSÄNGER

BYGGTID

INVESTERING

Ca 1000 kvm
Total byggyta inklusive 

omklädnings- och 
serviceutrymmen

2st
Stor 10x25 m med 4 banor 

Liten 10x4 m 

55-65 Mkr

Ca 24-36 månader
Projekt- och byggtid efter 

lagakraftvunnen detaljplan

(Referensobjekt Hallstavik, Norrtälje, uppförd 2019-2020)

Djup 
0,9-1,9 m



Uppförande av ny simhall möjlig i anslutning till Aspen

Centrumutveckling
• Ny skolmatsal

• Nya bollhallar

• Översyn av kvarteret 
Staren

Samordningsvinster
• Gemensam drift- och 

underhållsresurs i 
sim-, boll och 
friidrottshallar



Två externa aktörer med olika verksamhetsprofil har inkommit med 
svar till RFI

Cape East AB är ett dotterbolag i besöksnäringskoncernen 
Piteå Havsbad Group. 

Koncernen är norra Sveriges största turistkoncern med 
verksamhet som har turism- och rekreationsanläggningar från 
Haparanda i öst till Hemavan i väst. 

Bolaget bedriver idag Spa och Campingverksamhet på 
Sundholmen i Haparanda.

Aktören i 
korthet

Hemsö AB och Tagebad AB är två kommersiella 
fastighetsägare med inriktning mot samhällsfastigheter. 

Bolagen har tillsammans bildat Hemtag Fastigheter AB i syfte 
att utveckla, äga och förvalta bad- och friskvårdanläggningar. 

Hemsö verkar inom samhällsfastigheter i Norrbotten, men det 
gemensamma bolaget har idag ingen känd verksamhet i 
Haparanda

Cape East har beskrivit en plan för att utveckla och utöka 
nuvarande anläggning med en simhall för badverksamhet. I 
dagsläget finns ingen anläggning uppförd. 

I det föreslagna upplägget kan kommunen mot en fastställd 
årshyra i ett 25-årigt avtal erbjudas tider i enlighet med 
minimikrav som utställts i RFI.

Konceptet i 
korthet

Hemtag Fastigheter AB har i sitt svarsmaterial övergripande 
beskrivit sin affärsidé och hur bolaget konceptuellt arbetar/vill 
arbeta med utvecklingsprojekt inom sitt specialområde bad-
och friskvårdsfastigheter. 



Cape East föreslår ett uppförande av ny simhall i anslutning till 
nuvarande spa-verksamhet

• Nyuppförande - 2 bassänger, 10*25m samt 10*4m
• Skolundervisning - 3 vardagar i veckan (kl 08-15)
• Föreningsliv samt fritid och friskvård – 3 morgon/kväll samt en helg fm/em

Övrig tid förfogas av Cape East



Vad händer härnäst?

Analys och 
utvärdering av 
inkomna RFI-svar

Beslut i närtid

15 okt-1nov Inlämnade svar och koncept utvärderas och 
jämförs med alternativet att uppföra ny simhall i 
egen regi

1 november Beslutsunderlag bereds av kommunstyrelsen

8 november Kommunfullmäktige tar inriktningsbeslut avseende framtida 
simhall



Frågor?




