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Kommunfullmäktige 

Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om utvecklingsplaner för 
Fyrishov 
I den rödgröna majoritetens mål och budget för år 2016 kan man bland annat läsa om 
inversteringsplanerna för Fyrishov. För år 2017 planerades inversteringar om 160 miljoner 
kronor, likaså för år 2018. I den remissversion av mål och budget för år 2017 som nu gått ut 
av är investeringsramarna för bolaget drastiskt förändrade. 160 miljoner kronor har blivit 45 
miljoner kronor för år 2017. 
 
Fyrishov har ett stort och viktigt uppdrag. Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka 
den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för 
lokalisering av företag. Verksamheten ska vara relevant och välkomnande för alla människor 
oavsett kön, bakgrund och funktionsnedsättning. 
 
Det nya Fyrishov som ska växa fram i samband med renovering är mycket viktigt för 
besöksnäringen i Uppsala. Inom besöksnäringen finns det en enorm utvecklingspotential, 
både för företag och för Uppsala kommun. Besöksnäringen är också en utmärkt sektor för den 
som ska komma in på arbetsmarknaden och söker sitt första jobb. Dessa investeringar i 
Fyrishov är på så sätt en investering i Uppsala. 
 
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, 
Marlene Burwick (S): 

 
När väntas kommunstyrelsen/USAB ge grönt ljus till den av kommunfullmäktige 
beslutade investeringen i Fyrishov? 
 
När kan vi ta första simtaget på ett upprustat Fyrishov? 

 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Kommunalråd 
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Svar på interpellation om utvecklingsplaner för Fyrishov 
Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M) ställer i en interpellation frågor kring 
utvecklingsplanerna för Fyrishov. 
 
När väntas kommunstyrelsen/USAB ge grönt ljus till den av kommunfullmäktige beslutade 
investeringen i Fyrishov? 
 
När kan vi ta första simtaget på ett upprustat Fyrishov? 
 
I dagsläget vet vi om, och har vetat om sedan 2013, att Fyrishov har ett omfattande 
renoveringsbehov rörande framförallt bassäng men även i form av ytskikt och äventyrsbad. 
Den planering som finns i nuvarande Mål och Budget 2017-19 bygger på en successiv 
renovering och delvis förnyelse av badanläggningen. 
 
Före det att ett sådant arbete inleds behövs dock en teknisk statusbesiktning göras. Denna 
besiktning är nu genomförd och utifrån resultatet i den behöver investeringsplanerna ses över 
då den befintliga 50-metersbassängen måste ersättas. Det måste nu ske en fördjupad 
genomgång av investeringsbehovet för att skapa en långsiktig lösning avseende såväl 
allmänhetens som föreningslivets tillgång till bad. I detta arbete har Fyrishov utgångspunkten 
att skapa framtidens bad som tillgodoser skilda målgruppers behov. 
 
Bolaget genomför nu en analys av vilka investeringsbehov som de ser för badanläggningen 
och resultatet har därför ännu inte presenterats för vare sig Uppsala Stadshus AB, 
Kommunstyrelse eller Idrotts- och fritidsnämnden.  
 
Resultatet av den analysen kommer att återföras till Uppsala kommun för nytt 
ställningstagande till investeringsplanen och vilka intressenter som ska bära kostnaden för de 
investeringar som planeras. 
 
Till skillnad från tidigare så förs inte investeringsbehov in i investeringsbudgeten förrän 
tydliga analyser och tidplaner är uppsatta, dvs investeringsbudgeten styrs mot investeringar 
som ska ske och inte de som vi tror ska ske. Exempel på det senare är till exempel att 
Fyrishovs badanläggning lades in i investeringsbudgeten redan i IVE 2014-17 utan analys och 
kostnadsberäkning eller ”Uppsala arena 2010” som lades in redan 2009.  
 
Kommunledningen kommer inom kort att få information från analysen av bolagets 
investeringsbehov. Då analysen inte är presenterad går det inte att fastställa en tidpunkt här 
och nu, däremot förväntas analysen innehålla en tydlig tidsplan.  
 
Det råder ingen tvekan om att jag ser ett stort behov av badanläggningar i Uppsala då Uppsala 
har relativt få bad i både antal och i relation till befolkningen. 
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Marlene Burwick (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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