
 

Ny simhall i Växjö kommun  
 
De senaste åren har det utförts ett omfattande, noggrant och nödvändigt arbete med 
syfte att klargöra hur Växjö kommun på främsta sätt kan tillgodose framtida behov av 
sim- och badytor. Särskilt viktigt har det varit att ta hänsyn till de utredningar som berör 
nuvarande simhalls byggtekniska status, bedömda behov av simytor samt en 
byggnations/renoverings påverkan på föreningslivet.  
 
Blågröna Växjö menar att genomförda utredningar samt den allmänna politiska 
bedömningen tydligt pekar på att den lösning som kan tillgodose föreningarnas, 
kommuninvånarnas och kommunens framtida behov på bästa sätt är att utveckla en 
ny simhall i nära anslutning till den nuvarande simhallen på de båda fastigheter som nu 
står till förfogande. Det framgår också tydligt att Växjö är i behov av en simanläggning 
med 50-metersbassäng med tävlingsstandard. Detta arbete ska ske i en anda som 
präglas av sparsamhet och kloka lösningar. Detta betyder att vi måste värna 
skattebetalarnas pengar samtidigt som vi är både kreativa och effektiva i att skapa 
mesta och bästa möjliga för pengarna. Samtidigt som det är viktigt att hålla nere både 
investeringskostnader och driftskostnader är det angeläget att en ny simhall byggs på 
ett sådant sätt att den tillgodoser Växjös behov av en simanläggning bortom 2040-
talet. En ny simhall skall skapa mervärden på platsen och för hela kommunen som 
sådan.  
 
Processen att ta fram en ny simhall måste redan från början involvera simsportens 
organisationer, simskoleverksamheten, funktionshindersrörelsen och övriga 
intressenter.  
 
   
Med detta som bakgrund vill vi föreslå Kommunstyrelsen:  
 

• Att besluta att ny simhall i Växjö ska planeras och byggas i nära anslutning till 
den nuvarande simhallen men att inte renovera den nuvarande för sim- och eller 
badändamål.  

 
• Att ge kommunchefen i uppdrag att utifrån vad som anförts ovan arbeta fram 

förslag på möjliga upplägg och process framåt för att bygga en ny simhall.  
 

• Att uppdra åt kommunchefen att utreda olika alternativ för framtida användande 
av nuvarande simhallsfastighet. 
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