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AGENDA
• Varför ISAK? Isklubbarnas problembeskrivning
• Framtidsutsikterna med bibehållen issituation för 
• Isklubbarna
• Lugnet
• Falu Kommun som attraktiv och hälsofrämjande kommun

• Isklubbarnas gemensamma mål för framtiden
• Förslag ISAK: Syftet och Beskrivning
• Analys av förslag ISAK m h t framtidsutsikterna
• Slutsatser och förslag till nästa steg



VARFÖR ISAK?
ISKLUBBARNAS PROBLEMBESKRIVNING

1. Isytorna räcker inte till
• Antalet tillgängliga istimmar per klubb har minskat markant genom åren

2. Vädret/klimatet omöjliggör en fungerande verksamhet
• Snö/regn försämrar drastiskt möjligheterna att ha fungerande 

tränings/tävlingsverksamhet
• Klimatförändringar kommer bara att förstärka problemet
• Isklubbarna får ännu sämre utgångsläge framöver, jämfört med klubbar med 

hall

>>  Isklubbarnas existens är hotad!



GRUNDPROBLEMEN
FÖR ISKLUBBARNA

De viktigaste orsakerna till dagens problem för isklubbarna är 
relaterade till hållbarhet, inverkan på den effektiva säsongen och 
inverkan på den direkta verksamheten:



FRAMTIDSUTSIKTERNA FÖR ISKLUBBARNA
- BIBEHÅLLEN ISSITUATION -

• I Grycksbo finns idag bara ett pojklag kvar, från 150 till 20 aktiva på 5 
år. Inom 5 år finns inte klubben kvar.
• Katastrof för barn/ungdomsverksamhet pga mkt sen säsongsstart. 

Svårt att rekrytera.
• Mer tryck på Halltec pga andra klubbar behöver istid i Halltec pga 

avsaknaden av, eller dålig is på bandyplan
• Mindre klubbar drabbas hårdast: hamnar längst ner på 

prioriteringslistan vid väder- och isproblem.
• Mer nödvändig istid för flicklag kommer inte att finnas
• Negativ tillväxt - lågan i klubbarna slocknas



FRAMTIDSUTSIKTERNA FÖR LUGNET
- BIBEHÅLLEN ISSITUATION -

• Lugnets status och attraktionskraft som idrottscentrum för 
vinteridrotter försämras, när viktiga vinteridrotter inte längre finns 
eller håller tillräcklig bra klass.
• Färre besökare (aktiva och åskådare) till Lugnet leder till en försämrad 

ekonomi för Lugnet.
• Lugnet kommer i en negativ utvecklingsspiral



FRAMTIDSUTSIKTERNA FÖR FALU KOMMUN
- BIBEHÅLLEN ISSITUATION -

• Viktiga samhällsinsatser som Skridskokul och Bandyfritids och 
liknande aktiviteter är i fara.
• Cupper och läger med besökare utifrån kommer att minska/försvinna, 

liksom relaterade intäkter till näringslivet pga färre besökare.
• Faluns attraktionskraft försämras, när nyckelidrotter inte längre kan 

erbjudas till dagens och potentiella nya invånare.
• Med färre idrottande barn, ungdomar och vuxna kommer det 

generella hälsotillståndet av kommunens invånare att försämras med 
ökade kostnader för kommunen som följd.



ISKLUBBARNAS GEMENSAMMA
FRAMTIDSMÅL

• Säkerställa isklubbarnas överlevnad – genom att skapa 
förutsättningar för tillväxt och skapa välmående, attraktiva föreningar 
med framtidstro
• Ett attraktivt Lugnet – genom att säkerställa issporternas framtid
• Bättre folkhälsa - genom att skapa tillgänglighet för alla åldrar, olika 

kön, och olika funktionshinder



FÖRSLAG ISAK
- ÖVERSIKT -

• Syftet: visa att isklubbarna har en ljus framtid med en ny halllösning 
för samtliga issporterna i 50Mkr-klassen
• Fyra takade ytor byggs för samtliga isidrotter
• Nuvarande ”Halltec” hallen tas bort. En ny hall inklusive omklädningsrum 

såsom idag byggs över den befintliga pisten.
• I anslutningen byggs en inomhusdel för curling
• Bandydelen byggs in med en kall hall
• En uppvärmd entré

• Energiåtgången ska vara den samma som idag. Dvs att antalet 
istimmar utökas till samma energikostnad
• Genom en inomhusmiljö och en bättre samordning av istider fås fler 

användbara istimmar per timme
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FÖRSLAG ISAK
- I SIFFROR -

• Investeringar för byggnaderna, avfuktare, belysning och läktare ca 50 
MSEK (kap. 7.1).
• Markåtgärder har beräknats till 12-16 Mkr (kap. 7.1)
• Driftkostnader
• Kapital 

Kapitalkostnad för 50MSEK investering ca 2,2 MSEK (bilaga 10.1).
• Energi 

Augusti – Mars (8 månader) 872 MWh (kap. 7.1).
• Daglig drift 

• Lägre kostnader än idag 
(ingen borttagning av snö/vatten från bandyplan, lägre kylkostnader bandyplan)

• Driftkostnader sprids över fler tillgängliga istimmar 



ANALYS ISAK
1. ISKLUBBARNAS PERSPEKTIV

Isklubbarnas verksamhetsmålen kan uppnås men kräver följande 
möjliggörare, som skapas via förslaget ISAK:



ANALYS ISAK
2. LUGNETS PERSPEKTIV

• Lugnets status och attraktionskraft som idrottscentrum för vinteridrotter 
kommer att förbättras genom 
• Fler tillgängliga istimmar (längre och tillförlitlig säsong)
• Bättre kvaliten på de levererade istimmar (ingen väderpåverkning)

• Genom totalt fler istimmar blir det mer tid för allmänheten
• Driftkostnader blir ungefär som idag
• Bortforsling av snö från bandyplan behövs inte längre, vilket ger mer tid för andra 

underhålls aktiviteter, resp en effektivare drift av Lugnet.



ANALYS ISAK
3. FALU KOMMUNS PERSPEKTIV

• Lugnets status och attraktionskraft förbättras med ISAK och därmed även Falu 
Kommuns attraktionskraft.
• Enligt befolkningsprognoser antas åldersgruppen barn och unga öka under 

kommande 10 års period och därmed behovet av istimmar. En växande Falu 
Kommun, kommer nu att kunna växa med Lugnet genom ökad antal istimmar, så 
att Faluns attraktionskraft kan bibehållas och stärkas.
• Genom fler istimmar och framgångsrika isklubbar, blir det fler idrottande barn, 

ungdomar och vuxna.  Det generella hälsotillståndet av kommunens invånare 
kommer att förbättras med minskade kostnader för kommunen som följd.



FÖRSLAG ISAK
- SLUTSATSER -

1. Klimatförändringar och ett klart otillräckligt antal istimmar har lett till en tydlig 
negativ utvecklingstrend. Klubbarnas överlevnad är hotad.

2. Isklubbarna har definierat gemensamma framtidsmål, som kan uppnås med 
förslaget ISAK, som innebär en lösning med fyra takade isytor för samtliga 
isidrotter, inom ramen för en redan av Falu Kommun nämnt budget (50Mkr).

3. Falu Kommun förväntas ha också ett intresse av att förbättra isförhållanden för 
isklubbarna, eftersom befolkningsmängden väntas öka under en kommande 
10-årsperiod.

4. Lugnets image som vintersportanläggning står på spel utan isklubbar i 
framtiden. ISAK ger förutsättningar för en förbättrad image.

5. Hälsosituationen för barn/ungdom och vuxna måste förbättras för att 
bibehålla Faluns attraktionskraft, vilket möjliggörs genom ISAK.



NÄSTA STEG

Samtliga isklubbar föreslår att Falu Kommun gör en mer detaljerad 
analys och beredning av förslaget ”ISAK”, tillsammans med 
isklubbarna, för att säkerställa framtiden för isklubbarna och Falu 
Kommun som attraktiv kommun.



Tack!
Av samtliga isklubbar i Falun
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