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Kommunfullmäktige 

Motion av Stefan Hanna (C) om att göra Fyrishov till ett 
friskvårdscenter för seniorer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 
 
Deltagande i beslutet 
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S),  
Caroline Hoffstedt (S) Ulrik Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmári Waldau (V), Mats Gyllander (M), Carolina Bringborn Anadol (M) 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 2017-08-30 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april 2017, att, förutom 
badverksamheten, för alla invånare och besökare fokusera övriga delar av Fyrishovs 
verksamhetsytor på friskvårdsverksamhet och rehabilitering med särskild inriktning mot 
äldre. 
 
Motionen bilägges. 
 
Beredning 
Motionen har beretts av kommunledningskontoret och Fyrishov AB. Bolagets styrelse har den 
31 maj 2017 diskuterat motionen och givit verkställande direktören mandat att bereda ärendet 
å bolagets vägnar. I beredningen har samrått skett med äldreförvaltningen. 
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Föredragning 
Fyrishov AB ska, enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv, ”tillhandahålla en arena för 
folkhälsa, idrott och evenemang. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den 
positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering 
av företag”. 
 
Fyrishov har under många år varit en av landets mest attraktiva besöksanläggningar med cirka 
1,7 miljoner besök årligen. Anläggningen är öppen alla dagar under året från tidig morgon till 
sen kväll och vänder sig till besökare i alla åldrar från baby till senior med olika kunskaps-
nivåer från nybörjare och motionär till högsta elit.  
 
Kommunfullmäktige har i april 2017 godkänt en plan för utbyggnad av verksamheten. I 
planen ingår dels en utbyggnad av en ny simhall samt en utveckling av befintlig 
badanläggning och därtill en sammanfogning av hela anläggningens verksamhet genom en ny 
entrélösning. 
 
Det är en viktig del av Fyrishovs varumärke att vara till för alla, en generös mötesplats med 
såväl en bred mångfald som en god tillgänglighet. I den dagliga verksamheten värnar bolaget 
särskilt om målgrupper som barnfamiljer, funktionshindrade, annan kulturell bakgrund och 
äldre. För äldre finns exempelvis motionssim, vattengymnastik, shuffleboard, boccia, bowling 
och seniorgymnastik.  
 
Sedan april har bolaget ett uppdrag från äldrenämnden, som en ersättning för stängda Karl-
Johansgården, att under år 2017 servera seniorluncher. Det har blivit mycket populärt. Där 
kan man sitta så länge man önskar och samspråka och få stöd och hjälp vid behov. Från de 
besökande har särskilt värdet av en öppen mötesplats där du kan möta andra arenabesökare i 
olika åldrar samt bolagets generösa öppethållandetider och den goda maten framhållits.  
 
Gränsen mellan friskvårdsverksamhet och sjukvård/rehabilitering är inte tydlig. Fyrishov kan 
ses som ett friskvårdscenter med en omfattande verksamhet för olika specifika målgrupper. 
Nämnas kan att en av Sveriges största handikapporganisationer, Uppsala handikappidrott, har 
sitt kansli och en bred verksamhet på Fyrishov.  
 
Från bolaget och dess styrelses sida finns ett stort intresse att utveckla verksamheten 
ytterligare med inriktning mot flera breda målgrupper inklusive seniorer. Som en 
delfinansiering av verksamheten finns idag endast ett mer omfattande kommunalt uppdrag 
motsvarar 23 procent av bolagets intäkter. Det är från idrotts- och fritidsnämnden och riktar 
sig till 90 procent mot att subventionera idrottsföreningarnas verksamhet på anläggningen 
med inriktning på barn och ungdom, kvarstående 10 procent är riktat mot allmänhetens bad.  
 
Något äldreuppdrag, utöver seniorluncherna under år 2017, finns inte. Ett sådant kan bli 
aktuellt i framtiden men äldreförvaltningen anför dock att det för närvarande inte finns ett 
behov då det redan finns två träffpunkter i området.  
 



Att, som motionären föreslår, fokusera en del av Fyrishovs verksamheter på en viss målgrupp 
vore att ge en del av bolagets verksamhet en annan inriktning än vad ägardirektivet anger. 
Bolaget skulle då arbeta med ett splittrat fokus. Anläggningens uppgift är att vara en 
mötesplats för alla Uppsalabor och besökande. En uppgift som bolaget skött med framgång 
alltsedan dess start.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
 
 



RIARODLAD 
POLITIK 

Stefan Hanna 

Uppsala, den 30 mars 2017 

Motion att Stefan Hanna (C) om att göra Fyrishov till 
ett friskvårdscenter för seniorer 

Uppsala står inför en omfattande demografisk utmaning. Våra prognoser indikerar att 
befolkningen i åldern 65-79 kommer att öka med cirka 15 procent till 2030 och att 
befolkningen som är 80+ under samma period kommer att öka med nännare 100 procent. 
Parallellt med denna utveckling så kommer befolkningen i arbetsför ålder bara att öka med 
runt 10 procent. 

För Centerpartiet är det högt prioriterat att alla människor som arbetat ett helt liv ska kunna 
se fram emot god omsorg och en trygg tillvaro på ålderns höst. För att Uppsala ska ha råd 
att erbjuda alla äldre detta så är det av största vikt att våra seniora invånare håller sig friska 
längre än idag. Vi vill därför se att Uppsala kommun prioriterar friskvårdsarbete för äldre — 
precis som det är billigare och effektivare att underhålla maskiner än att reparera dem så är 
det billigare och effektivare att se till att människor håller sig friska än att vårda dem när de 
blir sjuka. 

Som ett led i arbetet med att förbättra friskvårdsarbetet för äldre vill vi att Fyrishov vid 
sidan av badverksamheten utvecklas till ett friskvårdscenter för seniorer, med till exempel 
utrustning som lämpar sig särskilt väl för att användas av äldre och personal som har 
särskild kompetens på området äldres hälsa. För såväl våra äldre som för andra grupper är 
det dessutom angeläget att Uppsala får större kapacitet vad gäller varmvattenbassänger. 
Träning och rehabilitering i vatten är viktig för exempelvis för människor som genomgått 
operationer. 

Utöver att en dylik utveckling skulle vara välbehövlig ur ett äldreperspektiv så är en ökad 
profilering av Uppsalas arenor önskvärd ur ett konkurrenskraftsperspektiv. Om ett par år så 
kommer Uppsala ha skattefinansierad arenakapacitet i form av Fyrishov, UKK och ett 
flertal arenor i Gränby och Rosendal. En profilering av de olika arenorna ökar 
arenakapacitetens bredd och stärker Uppsalas konkurrenskraft som eventstad. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att förutom badverksamheten, för alla invånare och besökare, fokusera övriga delar av 
Fyrishovs verksamhetsytor på friskvårdsverksamhet och rehabilitering med särskild 
inriktning mot äldre. 

Centerpartiet 
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