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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-11-16

§ 380
Svar på mot ion om at t göra Fyrishov till en
alkoholfri zon från Knut Godskesen (-)
KSN-2021-00753
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.
Sammanfattning
Knut Godskesen (-) föreslår i en motion väckt 1 mars 2021 att göra Fyrishov till en
alkoholfri zon, och att utöka dryckesutbudet på Fyrishov med alkoholfria drycker.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 september 2021
Bilaga, Motion om att göra Fyrishov till en alkoholfri zon från Knut Godskesen
(-)
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-09-27

Diarienummer:
KSN-2021-00753

Handläggare:
Helene Lundevall, Claes Enskär

Svar på motion om att göra Fyrishov till en
alkoholfri zon från Knut Godskesen (-)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.

Ärendet
Knut Godskesen (-) föreslår i en motion väckt 1 mars 2021 att göra Fyrishov till en
alkoholfri zon, och att utöka dryckesutbudet på Fyrishov med alkoholfria drycker.
Beredning
Ärendet har beretts av Fyrishov AB och kommunledningskontoret.
Föredragning
Fyrishov är en av landets mest välbesökta arenor och verksamheten håller öppet alla
dagar året runt med en rad aktiviteter som exempelvis bad, idrott, evenemang,
konferenser, möten, mässor, och festivaler. Arenan riktar sig mot de flesta målgrupper;
barnfamiljer, ungdomar, vuxna, seniorer, enskilda personer och olika typer av
grupperingar. Även näringslivet är en viktig målgrupp. Här ingår också att vara en plats
för rekreation och avkoppling för alla åldersgrupper.
En viktig del av verksamheten är restauranger och serveringar. Bolaget har sedan
starten 1991 ett övergripande utskänkningstillstånd för hela anläggningen med ett
antal angivna försäljningsställen, där till exempel restaurangen, äventyrsserveringen
och sommarpaviljongen ingår. Serveringen av alkohol (öl och vin) är en begränsad
kompletterande service till anläggningens besökare men som uppskattas av vissa
kundgrupper.
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Alkohol får endast förtäras på angivna sittytor vid respektive försäljningsställe och inte
föras därifrån. Bolaget marknadsför inte försäljningen, utan det är en kompletterande
service på begäran och det huvudsakliga dryckesutbudet, som marknadsförs, är
alkoholfritt.
Alkoholserveringen är också en del av Fyrishovs event- och evenemangserbjudande för
att möjliggöra evenemang, mässor, konferenser, middagar, konserter och festivaler.
Försäljningen av alkohol sker utifrån tydliga skriftliga rutiner, upprättade efter gällande
regelverk för hur utskänkning ska bedrivas, och som personalen fortlöpande utbildas i.
Besökare som bryter mot ordningsreglerna uppmanas först vänligt att följa reglerna
och om detta inte hörsammas kan det resultera i avvisning från anläggningen. Det är
inte tillåtet att dricka medhavd alkohol, vilket är angivet i ordningsreglerna som bland
annat finns publicerade på Fyrishovs hemsida.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 27 september 2021
Bilaga, Motion om att göra Fyrishov till en alkoholfri zon från Knut Godskesen
(-)

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Motion om att göra Fyrishov till en alkoholfri zon.
När detta skrivs har det serverats alkohol på Fyrishov i 21 år. Badets huvudmålgrupp är barn,
unga och barnfamiljer. Det är inte värdigt en modern, aktiv och i en övrigt barnvänlig kommun
som Uppsala Kommun, att i 2021 fortsätta att bidra till barn och ungdomars felaktiga intryck
om att badliv och alkohol hör ihop.
På dessa 21 år har det hänt mycket med samhällets kunskap om hur alkohol påverkar
människans bedömningsförmåga, och det är dags att göra Fyrishov till en alkoholfri zon. Idag
vet vi bättre, och även om alkoholkonsumtionen är nedåtgående är statistiken sorglig:
• 50% av alla som drunknar har alkohol i blodet.
• 70% av alla som dör i småbåtsolyckor har alkohol i blodet.
Vad har då dessa siffror med Fyrishov att göra?
Jo, Uppsala Kommun ger ett ansikte utåt till landsdelens barn och unga om att bad och alkohol
hör ihop. De barn och ungdomar som besöker Fyrishov idag, kan vara de som kan komma att
ingå i ovanstående statistik i framtiden. Detta kan omöjligt vara Uppsala Kommuns uppdrag.
Under den senaste 10-årsperioden har den totala alkoholkonsumtionen minskat med 9%. Detta
är en trend Uppsala Kommun måste kopplas på. Låt istället Fyrishov bli känt för ett mycket
stort och spännande utbud av alkoholfria drycker.
Med anledning av ovanstående yrkar jag för:
•
•

Att göra Fyrishov till en alkoholfri zon.
Att utöka dryckesutbudet på Fyrishov med alkoholfria drycker.

På detta sätt bjuder vi in Fyrishov till ett modernt och ansvarstagande 2021.
Uppsala den 2021-01-19
Knut Godskesen
Ersättare (-)

