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§ 169

Motion av Rigmor Stenmark (C) om fler riktade insatser till seniorer vid
Fyrishov
KSN-2019-1193
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Reservation
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen:
Centerpartiet har länge arbetat för att Fyrishov i stor utsträckning ska utvecklas till ett
friskvårdscentrum med särskilt fokus på våra äldsta invånare. Det är en klok inriktning som kraftigt
kan bidra till många invånares stärkta välbefinnande. Ett stärkt välbefinnande som snabbt leder till
sänkta omsorgs- och vårdkostnader för både kommunen och regionen.
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019 att göra en översyn av Fyrishovs
befintliga sim- och sportanläggningar i syfte att anpassa dem till äldres förutsättningar, så att fler
sociala och fysiska aktiviteter kan erbjudas som ett led i förebyggande vård.
Yrkanden
Stefan Hanna (-) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 13 maj 2019.
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Motion av Rigmor Stenmark (C) om fler riktade insatser till
seniorer vid Fyrishov
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet
Ärendet
Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019 att göra en översyn av
Fyrishovs befintliga sim- och sportanläggningar i syfte att anpassa dem till äldres
förutsättningar, så att fler sociala och fysiska aktiviteter kan erbjudas som ett led i
förebyggande vård.
Motionen återges som bilaga.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och Fyrishov AB.
Föredragning
Arbetet med förebyggande hälsa står i centrum på Fyrishov, med sociala och fysiska
aktiviteter för alla åldrar och nivåer.
På Fyrishov finns ett brett utbud för seniorer. Olika arrangörer erbjuder aktiviteter för egen
individuell träning, föreningsträning i varierande former och en rad företagskurser.
En aktivitet är simning, enskilt eller via föreningssektionen där det, till exempel, finns en
morgongrupp för seniorer. Rehabtider i de varma bassängerna är tillgängliga för allmänheten
dag- och kvällstid, veckans alla dagar. Dagtid är entrépriset reducerat och det finns ett
morgonårskort till reducerat pris. Utöver simning finns vattengymnastik i grupp riktat till
seniorer.
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Det finns ett brett utbud för gymnastik, både för enskild träning och för gruppträning. Flera
föreningar och företag har även andra verksamheter riktade mot seniorer i bad- och
sporthallar, och Fyrishovs bowling har en bred seniorverksamhet.
På anläggningen genomförs årligen en rad olika sociala aktiviteter, uppvisningar och
arrangemang som många besöker, till exempel Antikmässan, jul-, nyårs- och
midsommarfirande, och den kommande Titanic the Exhibition.
Fyrishov har en god tillgänglighet alla dagar året runt. Busshållplatser och gång- och
cykelvägar ansluter direkt till arenan och bilparkeringar finns på båda sidor om anläggningen.
Anläggningen är tillgänglighetsanpassad och arbetar kontinuerligt med olika lösningar för
fortsatt utveckling av tillgänglighet ur alla perspektiv. Restaurangen på Fyrishov håller, som
övrig verksamhet, öppet alla dagar året runt.
Sociala och fysiska aktiviteter för seniorer ingår redan i hög grad i Fyrishovs utbud och
anläggningen arbetar kontinuerligt med utveckling för ökad tillgänglighet för alla.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i ärendet.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Uppsala, den 1 februari 2019

Motion av Rig mor Stenmark (C) om fler riktade
insatser till seniorer vid Fyrishov
Centerpartiet anser att just på Fyrishov finns en möjlighet att göra fler riktade insatser i
förebyggande hälsosyfte för seniorer med den tillgång som redan finns av sim- och
sportanläggningar. En äldrevårdsanläggning inom befintlig utbud borde skapas med
aktiviteter särskilt anpassade för äldre. Det kan gälla såväl öppettider som enklare
gymnastik- och simaktiviteter.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige
att göra en översyn av Fyrishovs befintliga sim- och sportanläggningar i syfte att anpassa
dem till äldres förutsättningar, så att fler sociala och fysiska aktiviteter kan erbjudas
som ett led i förebyggande vård.
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