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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Placering av en ny bad- och 
friskvårdsanläggning i Kalmar kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att en ny bad- och friskvårdsanläggning ska 
placeras i Snurrom, på del av fastigheten Kläckeberga 10:1 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen (KS) gav 21 januari 2015 kommundirektören i uppdrag att 
utreda bland annat planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- 
och badanläggning. Samhällsbyggnadskontoret fick därefter i uppdrag att 
utreda flera olika lokaliseringsalternativ och den 9 december 2015 beslutade KS 
att vidare utreda Tallhagen och Snurrom som två aktuella placeringar för 
Kalmars framtida bad- och friskvårdsanläggning samt att en medborgardialog 
om de aktuella placeringarna ska ske med invånarna i Kalmar under de 
närmaste månaderna. Efter genomförd och sammanställda synpunkter från 
dialogen gavs samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att redovisa vilket av 
alternativen av Tallhagen och Snurrom som är mest lämpat ur ett långsiktigt 
stadsutvecklingsperspektiv för placeringen av en ny bad- och 
friskvårdsanläggning i Kalmar kommun. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att Snurrom är den lämpligaste 
platsen ur ett långsiktigt stadsutvecklingsperspektiv för placeringen av den nya 
bad- och friskvårdsanläggningen i Kalmar kommun. Bedömningen väger in 
både regionala och lokala behov, nutida såväl som framtida. 
Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en medborgardialog för att få 
invånarnas synpunkter på vilken plats de anser vara lämplig för placeringen av 
ny bad- och friskvårdsanläggning. Resultatet och sammanställningen av de 
inkomna synpunkterna från medborgardialogen tillsammans med tidigare 
genomförda utredningar och styrande dokument ligger till grund för 
samhällsbyggnadskontorets lokaliseringsbedömning.  
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträdet den 15 juni 2016 i 
enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.  
 
 
Eva-Lena Larsdotter  
Planeringsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret   
 
 
 
Bilagor 
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-15 § 120 
Yttrandet Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun, 
2016-05-18 
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