Visionsrådet_övervägande_120611_5.1

Sandvikens kommun
Kultur och Fritidsnämnden/Visionsrådet
FRAMTIDA STRATEGI OCH VISION FÖR JERNVALLENOMRÅDET

1

Visionsrådet_övervägande_120611_5.1

Innehållsförteckning
1.

Visionsrådet.......................................................................................................................................... 4

2.

Uppdraget ............................................................................................................................................. 4

3.

Arbetssätt .............................................................................................................................................. 5

4.

Sammanfattning av förslaget ............................................................................................................. 5

5.

Vision för Jernvallen ........................................................................................................................... 6
5.1.

Sandvikens kommuns Vision 2025 ........................................................................................... 7

5.1.1.

Direkt påverkan ................................................................................................................... 7

5.1.2.

Indirekt påverkan ................................................................................................................ 7

6.

Destinationsstrategi – Perspektiv för visionen ............................................................................... 7

7.

Föreningarnas roll ............................................................................................................................... 7
7.1.

Arenabolaget................................................................................................................................. 8

7.2.

Samverkan mellan föreningarna ................................................................................................ 8

7.3.

Samverkan mellan föreningarna, arenabolaget och KFN ...................................................... 8

7.4.

Restaurang- och kioskverksamhet ............................................................................................. 8

8.

Anläggningar och ytor ........................................................................................................................ 9
8.1.

Investeringar ................................................................................................................................. 9

8.2.

Elitidrott ........................................................................................................................................ 9

8.3.

Breddidrott ................................................................................................................................... 9

8.4.

Spontanidrott................................................................................................................................ 9

8.5.

Avtal och underhåll ..................................................................................................................... 9

9.

Lägerverksamhet, cuper, forskning och rehabilitering................................................................. 10
9.1.

Lägerverksamhet ........................................................................................................................ 10

9.2.

Cuper ........................................................................................................................................... 10

9.3.

Forskning, rehabilitering och träning...................................................................................... 10

10.

Skolan och fritidsverksamheten ................................................................................................... 10

10.1.

Idrottsval inom grundskolan ................................................................................................ 11

10.2.

Idrottsval inom gymnasiet .................................................................................................... 11

10.3.

Fritidsverksamhet och idrott................................................................................................ 11

10.4.

Trendspaning och framtidsforskning ................................................................................. 11

10.5.

Samverkansformer................................................................................................................. 11

11.

Infrastruktur.................................................................................................................................... 11

11.1.

Stadsdelen ”Jernvallen” ........................................................................................................ 12

11.2.

Inom Jernvallenområdet ....................................................................................................... 12

11.3.

Boende och övernattningar .................................................................................................. 12

12.

Evenemang ..................................................................................................................................... 13

12.1.

Idrott........................................................................................................................................ 13

12.2.

Företagsmässor och stora möten ........................................................................................ 13
2

Visionsrådet_övervägande_120611_5.1

12.3.

Nöjen ....................................................................................................................................... 13

12.4.

Kultur ...................................................................................................................................... 13

12.5.

Näringsliv ................................................................................................................................ 13

13.

Övriga synpunkter ......................................................................................................................... 14

13.1.
14.

Direktiven ............................................................................................................................... 14

Slutord ............................................................................................................................................. 15

Bilagor .......................................................................................................................................................... 16

3

Visionsrådet_övervägande_120611_5.1

1.

Visionsrådet
Styrelsen för Göransson Arena AB (”arenabolaget”) begärde i augusti 2011 till Kultur och
Fritidsnämnden i Sandvikens kommun att nämnden skulle tillsätta en arbetsgrupp för att
utarbeta och presentera en övergripande långsiktig strategi för Jernvallen med Göransson
Arena.
Kultur och Fritidsnämnden i Sandviken (”KFN”) beslöt 2011-10-20 att bilda en arbetsgrupp i syfte att utarbeta en framtida strategi och vision för Jernvallenområdet.
Vid ett möte mellan Kultur och Fritidsnämnden samt föreningarna på Jernvallen utsåg
föreningarna tre representanter att ingå i Visionsrådet och att ansvara för avrapportering till
övriga föreningar.
Arbetsgruppen har tagit sig namnet ”Visionsrådet”.
Visionsrådet höll sitt konstituerande möte 2011-11-08 under ledning av dess ordförande
Bosse Eriksson.
Visionsrådet har haft följande sammansättning:
Ledamot
Niklas Bergdahl
Bosse Eriksson
Fredrik Granting
Magnus Höijer

Utsedd av
KFN
KFN
Göransson Arena
AB
Skolverksamheten

Göran Isberg

Gymnasieskolan

Ann-Louise Kleen
Lena Larsson
Lars Lundberg

Företagarna
Sandvikens
Teaterförening
Föreningarna

Lars-Olof Skoog
Johanna Stenson

Föreningarna
Föreningarna

Peter Svensson
Tabell 1

Föreningarna

Ersättare (vid möte)

Anmärkning
Ordförande

Mikael Asp (1)
Anne Östling Kütt (3)
Ersatte Göran Isberg 201201-24Avgick på egen begäran
2012-01-24

Ersatte Johanna Stenson
2012-03-20
Avgick på egen begäran
2012-03-20
Svante Nordh(1)

Kultur och Fritidsnämnden har lämnat uppdrag till QualitySales International AB att
biträda Visionsrådet med arbetets uppläggning, mötesförberedelser, mötenas genomförande och efterarbete samt arbete med utkast till övervägandet. Uppdraget har utförts av
konsulterna Emilie Ekander och Stig Sjöblom.
Under Visionsrådets arbete med sitt uppdrag har Kultur och Fritidsnämnden översett uppdragets utförande genom en styrgrupp bestående av Bosse Eriksson, Emilie Ekander och
Stig Sjöblom.

2.

Uppdraget
Visionsrådet fick 2011-10-20 direktiv för utförandet av sitt uppdrag enligt bilaga 1.
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3.

Arbetssätt
Visionsrådet har under uppdraget haft tolv protokollförda möten:
2011
8 november

2012
29 november

12 december

12 januari

24 januari

6 februari

21 februari

6 mars

20 mars

18 april

9 maj

24 maj
De av föreningarna på Jernvallen utsedda ledamöterna har haft tre informations- och
arbetsmöten med föreningarna:
2012
27 mars
7 april
17 april
Mellan mötena har ledamöterna arbetat med överenskomna uppgifter.
Visionsrådet har under uppdraget fått del av relevant skriftlig information, presentationer
och föredragningar av styrgruppen samt utnyttjat sin egen sakkunskap i relevanta frågor.
Visionsrådet har beslutat att utföra uppdraget genom att utarbeta utkast till vision,
definierat fokusområden av betydelse för att förverkliga visionen samt viktiga mål med
konkreta exempel inom respektive fokusområde. Därutöver har Visionsrådet valt att i
övervägandet redovisa övriga relevanta synpunkter som framkommit under arbetet, men
vilka inte ansetts passa in i fokusområdesindelningen.
De utvalda fokusområdena behandlas i avsnitt 7 till och med avsnitt 12 nedan.

4.

Sammanfattning av förslaget
Visionsrådets här presenterade övervägande utgår från dagens situation:
Jernvallen med Göransson Arena utgör idag en del av Sandvikens kommun utan att
vara en direkt integrerad stadsdel i Sandviken som stad. Områdets historia under
perioden medio femtiotal till våra dagar har gjort det riksbekant, inte minst tack vare
de Göranssonska stiftelsernas donation till kommunen av multiarenan Göransson
Arena.
Verksamheten inom området består främst i aktiviteter skapade av de inom området
aktiva föreningslivet och av arenabolaget. Driften av Jernvallen och dess anläggningar
och lokaler är i allt väsentligt finansierade av KFN.

Visionsrådets presenterade vision ges i en kort och i en längre version. Bägge tar fasta på
idrott, hälsa, skola och evenemang som de centrala elementen i strategin för utvecklingen
av Jernvallen. Målbilden för utvecklingen är att Jernvallen ska vara ett betydande nav, vilket
aktivt påverkar och stödjer Sandviken som ett varumärke och i kommunens förverkligande
av Vision 2025.
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Visionsrådet ser en strategi för förverkligandet av visionen som har sex fokusområden:
•
•
•
•
•

•

Föreningslivets centrala roll i intressentbilden kring Jernvallen
Anläggningarnas och ytornas betydelse för Jernvallens attraktivitet över den
tidsperiod som Vision 2025 omfattar
Aktiviteter och verksamhet som även attraherar och väcker uppmärksamhet inom
hela Sverige och internationellt
Skolans betydelse för att uppväxande generationer ska hitta meningsfylld tid på
Jernvallen och i sin tur locka till inflyttning
Betydelsen av en förbättrad infrastruktur, där Jernvallen på sikt ska integreras som
en stadsdel i Sandviken med god tillgänglighet när det gäller kommunikationer och
öppenhet samt med en god funktionalitet inom Jernvallen på detta område.
Tillvaratagande av Jernvallens med Göransson Arena unika möjligheter att skapa
och genomföra attraktiva evenemang

Visionsrådet utgår från att föreningarna även i framtiden har en klart drivande roll för
sandvikenbornas och andras utnyttjande av området och dess möjligheter till aktiviteter.
Upprustningen och utvecklingen av anläggningar och ytor behöver enligt Visionsrådets
mening inledas snarast och utgå från det som finns idag med en successiv plan för
underhåll och utveckling efter bedömd prioritet.
Visionsrådet ser ett sammanhang mellan aktiviteterna och verksamheterna på Jernvallenområdet och skolans möjlighet att ge växtkraft åt dessa på ett sätt som bevarar
Jernvallens attraktivitet över tiden. Samtidigt stärker detta sammanhang Sandvikens
möjligheter till ökad attraktivitet som en plats att bo och verka.
För Visionsrådet är det en självklarhet att en strategisk utveckling mot en förverkligad
vision leder till ökat utnyttjande av Jernvallen och dess anläggningar. Detta kommer med
nödvändighet att driva behov av en väsentligt förstärkt infrastruktur runt och inom
området. På sikt ser Visionsrådet en integrering av Jernvallen som en stadsdel inom
Sandviken. I den utvecklingen behöver även näringslivet och privata investerare engageras.
Visionsrådet fäster stor vikt vid det tillskott Jernvallenområdet fått genom Göransson
Arena när det gäller möjligheterna att genom ett brett utbud av evenemang bidra till att
skapa profil åt området och kommunen, med genomslagskraft i region, Sverige och
internationellt.
Visionsrådet har inom dessa sex fokusområden ställt upp mål att förverkliga. Efter avslutat
arbete ser Visionsrådet det som väsentligt att skapa en fungerande samverkan mellan
föreningsliv, arenabolag och KFN för att nå och överträffa dessa mål. Det kräver en
organisation som kan verka systematiskt och i vissa sammanhang processtyrt.

5.

Vision för Jernvallen
Visionen för Jernvallenområdet och de strategiskt viktiga områden Visionsrådet ser för att
förverkliga visionen, liksom de viktigaste målen inom varje sådant område, bildar en
plattform för Jernvallens fortsatta utveckling.
Lång version
Jernvallen 2025 är ett betydande nav för Sandviken, regionen och Sverige avseende idrott, hälsa, skola och
evenemang. Med högsta möjliga tillgänglighet erbjuds invånare och besökare en mötesplats där föreningarna,
kommunen och näringslivet i samverkan ger förutsättningar för livskvalitet, utveckling, utbildning och
attraktivt boende.
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Kort version
Jernvallen 2025 är ett betydande nav för Sandviken, regionen och Sverige avseende idrott, hälsa, skola och
evenemang.
5.1.

Sandvikens kommuns Vision 2025
Vision 2025 påverkas direkt alt. indirekt av Jernvallenområdets användning nu och i
framtiden.
5.1.1.

Direkt påverkan

Den direkta påverkan sker genom den kärnverksamhet som bedrivs på
Jernvallenområdet med Göransson Arena.
5.1.2.

Indirekt påverkan

Upplevelser, intryck m.m. som positivt påverkar boendes, besökares och
omvärldens uppfattning om Jernvallenområdet som ”varumärke” och
därigenom uppfattningen om Sandviken.
Visionen för Sandvikens kommun har bilagts övervägandet som bilaga 2.

6.

Destinationsstrategi – Perspektiv för visionen
Målet kan vara att integrera utvecklingen av Jernvallen som ett idrotts-, fritids-, och
evenemangsområde tillsammans med den övriga stadsutvecklingen. Detta kräver en samsyn
mellan arenabolaget, övriga kommunala bolag och förvaltningar, skola, näringsliv samt
föreningslivet. Jernvallen kan då bli en självklar mötesplats med exempelvis: hotell,
handelsplats, skolidrott (både grundskola och gymnasieskola), riksidrottsgymnasier, fler
riksintag på gymnasienivå i fler idrotter. bättre kommunikationer och tillgänglighet via
gångbro, bussar etc., blomstrande lägerverksamhet, bredd- och elitträningscenter (a la
Bosön), regionens ledande plats för stora konserter, starkt erbjudande för funktionshindrade, känt i Sverige för spontan idrott.
Planen för att nå målet bör vidare kunna attrahera utvecklingskapital från privata
investerare genom sitt planerade utbud för en blivande, med Sandviken helt integrerad,
stadsdel under namnet Jernvallen

7.

Föreningarnas roll
Föreningarna på Jernvallen har idag en ledande roll och skapar större delen av de aktiviteter
som äger rum där. KFN bidrar med föreningsstöd till föreningarnas verksamhet, men i stor
utsträckning är det ideellt arbete som säkrar aktivitetsnivån. Aktiviteterna utförs på
Jernvallens olika anläggningar och i Göransson Arena. Det är lätt att inse att aktivitetsnivån
skulle minska högst avsevärt om föreningslivet saknade förutsättningar för att driva sina
respektive verksamheter.
I Göransson Arena är arenabolaget ansvarigt för anordnandet och genomförandet av
andra, ofta kommersiella, aktiviteter än de där föreningar på Jernvallen står som arrangör. I
viss utsträckning förekommer säsongsvis spontana aktiviteter på Jernvallenområdet.
Att utveckla bättre förutsättningar för föreningarnas egen samverkan, deras samverkan med
arenabolaget och KFN, är av avgörande betydelse för att förverkliga visionen för
Jernvallen. Därför är ett högt fokus på detta område av betydelse.
De viktiga mål som Visionsrådet ser som angelägna att nå i Jernvallens fortsatta utveckling
syftar till att skapa bättre samverkan mellan föreningarna, mellan föreningarna och
arenabolaget.
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Förverkligandet av de nedan formulerade målen för att nå en förbättrad samverkan mellan
Jernvallens intressenter är enligt Visionsrådets bedömning inte förenat med större
kostnader.
7.1.

Arenabolaget
Arenabolagets strategiska affärsplan bryts ner i årsvisa verksamhetsplaner som
omfattar arenabolagets evenemang och andra aktiviteter samt de evenemang och
aktiviteter som arenabolaget utför i samverkan med föreningarna och andra
intressenter.
Arenabolaget har ansvaret för drift, och utveckling av Jernvallens anläggningar med
Göransson Arena enligt det årliga direktivet från KFN.
Arenabolaget mäts på sitt ekonomiska resultat och genom årsvisa enkäter riktade till
Sandvikens innevånare kring skapad samhällsnytta.
Detta betyder att utrymmet för att under löpande verksamhetsår ta nya initiativ
utanför beslutade ekonomiska ramar är begränsat och att det därför måste skapas
möjligheter till samverkan för erfarenhetsutbyte som kan påverka arenabolagets
planering. Detta kan skapa möjligheter till större flexibilitet i verksamheten som
stöder föreningarnas aktiviteter och behov.

7.2.

Samverkan mellan föreningarna
En ”back office”-samverkan kring föreningarnas administration samt ekonomi- och
redovisningsfunktioner behöver skapas.
Tidbokningen av träning, matcher, cuper och liknande användning av
anläggningarna på Jernvallen behöver samordnas på lämpligt sätt.
Utan detta administrativa stöd försvåras möjligheten för föreningarna att anordna
större cuper, medan de fysiska förutsättningarna redan finns.

7.3.

Samverkan mellan föreningarna, arenabolaget och KFN
Ett brukarråd för en närmare samverkan mellan föreningarna och arenabolaget
måste skapas. Den operativa ledningen för arenabolaget ska ingå tillsammans med
föreningsrepresentanter i brukarrådet och medverka vid dess regelbundna möten.
Representanter för styrelsen i arenabolaget ska delta på lämpligt sätt i brukarrådets
träffar.
Den del av relationen mellan arenabolaget och föreningarna, där arenabolaget är en
leverantör av tjänster, m.m., till föreningarna i samband med träningar och
evenemang, ska säkras genom ömsesidigt överenskomna villkor och rutiner.
Berörd idrott/verksamhet ska medverka i investeringsprocesser som arenabolaget
genomför inom Jernvallsområdet.
En utredning behövs av lämpliga former för att åstadkomma samverkan kring
administrativt stöd och koordinerande funktion till föreningarna i deras verksamhet
på Jernvallen. Stöd och koordination behövs vid planering av aktiviteter samt inom
organisering och nätverkande.

7.4.

Restaurang- och kioskverksamhet
Idag drivs dess verksamheter på olika sätt beroende på i vilket sammanhang de
förekommer. Självfallet måste verksamheten bedrivas på ett kvalitetsmässigt och
kostnadsmedvetet sätt, men med beaktande av att intäkterna idag har stor
ekonomisk betydelse för föreningarna.
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Översyn ska göras med hänsyn till gällande regler och förutsättningar.

8.

Anläggningar och ytor
En stor del av anläggningarna och ytorna på Jernvallen är i ett stort behov av upprustning
och modernisering för att säkra kvalitén på området. Det finns även ett behov av
investeringar i nya anläggningar. Det är då av stor vikt att investeringarna skapar en hög
grad av anpassning till brukarna och till de växlande krav dessa över tiden kan komma att
ställa. Ett ledord är ”flexibilitet” som möjliggör en hög utnyttjandegrad över hela
verksamhetsåret av anläggningarna på Jernvallen.
8.1.

Investeringar
Berörd idrott/verksamhet ska medverka i investeringsprocesser som arenabolaget
genomför inom Jernvallsområdet. Detta för att säkerställa ett brukarinflytande. Det
är viktigt att genomförda investeringar har ett långsiktigt perspektiv, vilket
säkerställs genom att föreningarna är med i investeringsdialogen.

8.2.

Elitidrott
Vid förnyelse behöver behovet av elitidrottsanpassade anläggningar och banor
beaktas.
Investeringar som syftar till långsiktiga elitsatsningar ska planeras tillsammans med
föreningarna.
Det måste råda en tydlighet kring vad den berörda arenan skall användas till.

8.3.

Breddidrott
Ur ett folkhälsoperspektiv är breddidrotten en central del för att skapa möjligheter
för god hälsa. Detta ger även barn och ungdomar möjligheten att prova på flertalet
idrotter. Ett annat syfte med breddidrott är att skapa förutsättningar för att utveckla
elit. Även denna aspekt måste beaktas i begreppet ”ändamålsenliga ytor”.

8.4.

Spontanidrott
Ett viktigt sätt att tillgodose ett växande behov inom detta område är att skapa
möjlighet till användning av befintliga och tillkommande ytor för icke-föreningsanknutna personer.
Spontanidrottens utövare är i hög grad ungdomar utan föreningstillhörighet. De
saknar därför ofta direkt möjlighet att påverka utvecklingen inom detta område. För
att förbättra förutsättningarna för påverkan är det viktigt att skapa ett
”ungdomsråd” inom Jernvallenområdet.
För en riktig inriktning på utvecklingen av spontanidrotten är det av stor betydelse
att KFN har en aktiv omvärldsbevakning av trender och utveckling inom området.

8.5.

Avtal och underhåll
Arenabolaget är avtalspart gentemot föreningarna som är aktiva på Jernvallen.
Hyresavtal som tydligt visar föreningarnas respektive bolagets ansvar skall finnas
för alla föreningar.
Flera kommunala bolag/förvaltningar är involverade i Jernvallens drift, underhåll
och förvaltning. Oavsett detta skall föreningarna ha ”en väg in” via arenabolaget
som hyresvärd. Tydliga rutiner för exempelvis felanmälan skall finnas.
En strategisk underhållsplan med avsatta medel skall finnas för Jernvallenområdet
oavsett vem som har ansvaret för underhåll och felavhjälpning.
9

Visionsrådet_övervägande_120611_5.1

9.

Lägerverksamhet, cuper, forskning och rehabilitering
I dagsläget finns begränsade förutsättningar att härbergera gäster på och nära Jernvallen i
samband med evenemang eller i löpande verksamhet. Detta påverkar först och främst
genomförandet av den ”destinationsstrategi” som beskrivs ovan och som syftar till en
högre aktivitetsnivå på Jernvallen (direkt påverkan), uppmärksammad för god kvalitet och
andra positiva förtecken, vilka bygger ett starkt ”varumärke” och bidrar till att Sandviken
ger ett naturligt svar på frågan ”Varför ska jag resa till Sandviken” (indirekt påverkan).
9.1.

Lägerverksamhet
Träningsläger kan förekomma i ett flertal sammanhang, där anläggningarna på
Jernvallen ger goda förutsättningar att locka till sig deltagare. Göransson Arena
möjliggör exempelvis för issporter och sporter på andra underlag vid försäsongsträning. Detta lockar elitlag att förlägga träningsläger till Jernvallen.
Motsvarande argument gäller även för träningsläger anordnade för breddidrott och
är skäl för att satsa på anordnandet av träningsläger. Detta ger i sig ökad tyngd för
att förbättra möjligheterna att hysa gäster på och nära Jernvallen.
Ett annat område för liknande lägerverksamhet på Jernvallen är för personer med
funktionsnedsättningar av olika slag.

9.2.

Cuper
Jernvallen har med rätt förutsättningar stora möjligheter att locka gäster i samband
med cuper inom olika idrotter. En sådan förutsättning är skapandet av flexibla
arenor med anpassade, kvalitetsmässigt goda underlag och utvecklad teknik.
Detta gäller för cuper som är lokala, regionala, nationella och internationella till sin
karaktär.
En förutsättning vid föreningsarrangemang är en utveckling av ett fungerande back
office.

9.3.

Forskning, rehabilitering och träning
Forskning, rehabilitering och studier kring hälsa kan bedrivas vid anläggningarna på
Jernvallen. Detta gäller såväl för utvalda grupper som ungdom eller för elitutövare
av idrott.
Med en livskraftig verksamhet på dessa områden, skapas även möjligheter för att
här bedriva teknisk utveckling av metoder och utrustning.
I sammanhanget följer forskningssymposier och annat utbyte på forskningsnivå
som skänker uppmärksamhet och positiv image åt Sandviken som varumärke.
Förutsättningarna är goda för att initiera ett samarbete med högskolan i Gävle, som
i nuläget har utbildningar inom idrott och hälsa.
En utveckling av detta område kräver trendspaning och tillvaratagande av framtida
utvecklingsmöjligheter.

10. Skolan och fritidsverksamheten
Skolan och dess verksamhet har en betydande påverkan på det dagliga livet. Bilden av
skolan, och skolan som plats för lärande, möten och möjliggörare är en viktig del i
Sandvikens förmåga att attrahera inflyttning till orten och för att behålla befolkning.
I detta sammanhang är idrotten som en del i skolans verksamhet en faktor att lägga fokus
på.
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Genom en utökad samverkan mellan skolan och föreningarna på Jernvallen kan skolverksamheten stärkas.
Man bör hålla i minnet att ungdomen som finns på Jernvallenområdet är där av olika
anledningar; en del som föreningsorganiserade idrottsutövare, spontanidrottare utan
föreningstillhörighet och de som ser Jernvallen som en naturlig träffpunkt. Det är viktigt att
alla dessa grupper får sina respektive behov tillfredställda av miljön på Jernvallen. Det ett
viktigt mål att åstadkomma ”samlingsplatser” både för idrottsutövaren som för övriga
ungdomsgrupper, där de kan sköta läxläsning och kunna umgås under väntetid under medverkan av fritidsledare.
Följande är områden där man kan utveckla detta.
10.1.

Idrottsval inom grundskolan
Det finns ett värde i att bredda elevens val bland olika idrotter redan på grundskolenivå. Möjligheten att ”pröva på” vilken eller vilka idrotter som man kan bli en
långvarig utövare av, är viktig både för att utveckla positiva värderingar och en god
hälsa. På sikt breddar det även olika idrotters möjlighet att rekrytera nya utövare.
Möjligheten till profilinriktning fr.o.m. högstadiet med syftet att ge eleven möjlighet
att utvecklas inom sin idrott är också viktig.

10.2.

Idrottsval inom gymnasiet
Idrottsutbildningar (t.ex. riksidrottsgymnasier) har med framgång arrangerats vid
den kommunala gymnasieskolan i Sandviken. Denna utveckling ska uppmuntras
och fler regionala och nationella idrottsutbildningar kopplade till verksamheterna på
Jernvallen ska möjliggöras.
I det här sammanhanget är det viktigt att prioritera elitsatsningar före bredd för att
skapa attraktiva alternativ för ungdomen.

10.3.

Fritidsverksamhet och idrott
I en samverkan mellan föreningarna och skolan kan möjligheterna för eleverna att
få ”prova på” idrotter förutsättningslöst öka väsentligt. Detta kan exempelvis ske
inom ramarna för fritidsverksamheten kopplad till idrotten.
Jernvallen bjuder i det här sammanhanget på unika förutsättningar för temadagar i
samverkan mellan anordnande föreningar och skolan.

10.4.

Trendspaning och framtidsforskning
Även inom skola och fritidsverksamhet behövs framtidsanalyser för att närmare ta
reda på vilka idrottsutbildningar skolan ska erbjuda. Det kan t. ex ske genom
regelbundna träffar mellan gymnasieskola och föreningar, där strategiska frågor
diskuteras.

10.5.

Samverkansformer
Samverkan mellan skolan och brukarrådet genom regelbundna träffar är en lämplig
samverkansform för att fortlöpande utbyta erfarenheter.
Satsningar inom de prioriterade fokusområdena stärker Jernvallens image och
profil. Detta ger även en ”draghjälp” åt skolan i att attrahera elever till
idrottsprofilerade utbildningar.

11. Infrastruktur
Satsningar på en förstärkt infrastruktur är utan tvivel en väsentlig förutsättning för
framgång med de övriga fokusområden som anges i detta övervägande. Jernvallen med
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Göransson Arena förknippas med positiva beskrivningar som ”unik mötesplats” och
”tillgänglighet” i ordets alla bemärkelser. För att leva upp till detta som en del av
Jernvallens image och profil, krävs att dess besökare enkelt kan ta sig till platsen och där
möta en infrastruktur som underlättar och positivt förstärker den besökandes vistelse på
området.
Det bör även understrykas att den besökandes vistelse på Jernvallen föranleds av olika
anledningar: Jernvallen är en arbetsplats, ett skolområde, en plats för tävling, träning och
annat utövande av organiserad eller spontan idrott, en arena eller estrad för att uppleva
evenemang och andra aktiviteter, ett ställe där man kan äta och dricka gott i sällskap av
vänner och bekanta. Många av de som vistas där har behov av att för en tid ha ett ordnat
boende på området, något som också ökar områdets attraktivitet.
11.1.

Stadsdelen ”Jernvallen”
Jernvallen som område inom Sandviken är idag relativt isolerat av flera anledningar.
Att åtgärda detta med syftet att bättre integrera området som en stadsdel i
Sandviken, kräver ett åtgärdsprogram över en bestämd period. Vissa åtgärder är
relativt enkla och kräver inga tyngre investeringar, medan andra kräver större
investeringar.
Den exakta utformningen av planeringen av dessa åtgärder faller inte inom ramarna
för Visionsrådets begränsade existens, men vi anser att detta utgör ett fokusområde
och vi har därför listat de mest angelägna målen för att nå detta syfte:
•
•
•
•
•

11.2.

Byggandet av en gångbro över järnvägen
Skapandet av fungerande cykelbanor
Informationstavlor och skyltning i staden till Jernvallenområdet
En bättre struktur för trafiken till och från området
Inrättandet av lokala och regionala bussförbindelser till och från Jernvallen

Inom Jernvallenområdet
I ett kortare perspektiv finns behov av förbättringar i infrastruktur som inte direkt
leder till integrering, men förbättrar dagens tillgänglighet till Jernvallens
anläggningar och underlättar vistelsen på plats. Nedan följer en motsvarande
listning av sådana förbättringar:
•
•
•
•
•
•
•

11.3.

Fri tillgång till Internet inom Jernvallenområdet
Entréskylt: ”Välkommen till Jernvallen”
Bussparkering, busshållplats och taxistation i området
En bättre struktur för trafiken inom Jernvallenområdet
Bättre belysning inom området
Asfaltering av existerande parkeringsplatser
Informationstavlor placerade inom området

Boende och övernattningar
Många av de viktiga mål som slås fast i detta dokument kräver möjligheter att möta
ett ökat antal gästande och tillfälligt boende på Jernvallenområdet. Nedan följer
några förslag:
•
•

Samarbete med turistbyrån för att skaffa fram bäddar vid behov
Inventering/kartläggning av såväl kapacitet som behov: Hotell, vandrarhem,
campingplatser och uppställningsplatser för husbilar, skolor, föreningslokaler, samfällighetslokaler, lokaler i hyreshus
12
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•

Gemensam plattform för enkel bokning av övernattning

12. Evenemang
Begreppet evenemang definieras i detta sammanhang som större aktiviteter utöver
ordinarie verksamhet på området.
För att kunna erbjuda flexibla anläggningar krävs det framtida investeringar som gör det
möjligt att öka utnyttjandegraden och bredden för respektive anläggning. Dessa
investeringar kan exempelvis vara mobila läktare, anpassade golv samt evenemangsteknik.
12.1.

Idrott
Visionsrådet ser framför sig ett brett spektra av evenemang där föreningarna
fungerar som drivkraften.
Det kan röra sig allt ifrån stora ungdomsturneringar till evenemang i världsklass
som t.ex. bandy-VM och andra internationella turneringar.
Med Göransson Arena som utgångspunkt, har området goda förutsättningar att
attrahera platskrävande evenemang som exempelvis motor- och hästsport.

12.2.

Företagsmässor och stora möten
Generösa ytor och en stabil samt flexibel organisation skapar bra förutsättningar för
en fortsatt satsning på större möten och mässor.

12.3.

Nöjen
Satsning på flera och stora nöjesevenemang och konserter ligger i linje med
kommuninvånarnas önskemål. Ett brett utbud för alla målgrupper finns beskrivet i
gåvobrevet och även i arenabolagets strategi.

12.4.

Kultur
Jernvallenområdet bjuder på en ny utmanande miljö för kulturarrangörer och
utövare. Det är viktigt att kulturlivet är enkelt att nå för alla.
Det intressanta med Jernvallenområdet är dess stora möjligheter till att arrangera
annorlunda kulturaktiviteter. Att kunna flytta ut kulturen från de traditionella
arenorna och finna en ny publik på en ny plats. Möjlighet att skapa ett unikt
evenemang, överraska publiken med något som de inte förväntar sig. Alla skall
känna sig välkomna och få sig något till livs.
Ett samarbete mellan kultur och näringsliv är lönsamt och utvecklande för båda
parter och bidra till ett välmående, nyskapande och uthålligt samhälle likväl som ett
stärkande av den gemensamma destinationsstrategin.

12.5.

Näringsliv
Ett utökat antal besökare till Jernvallen innebär att företagssamheten kan utvecklas
och utökas. Besökare kommer hit och lockas att turista och upptäcka mer av
Sandviken, vilket i sin tur ger näringslivet en draghjälp för framtiden. De företag
som kan dra ekonomisk nytta av ett ökat flöde av människor är i första hand
företag inom hotell, restaurang och handel samt service i och omkring tätorten.
I rollen som “evenemangsområdet Jernvallen”, är det viktigt att en mängd olika
kringtjänster och service som besökaren efterfrågar finns tillgängliga, oavsett om
besöket är i samband med ett sport–, kultur- eller företagsevenemang. Med
kvalitetssäkrade evenemang på Jernvallen ökar självklart intresset från näringslivet
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att etablera sig även inom området, såsom hotell, restauranger, caféer men även
sporthandel och tjänsteföretag.
Destinationsbolag som alternativ
Många av föreningarna som finns inom området arrangerar stora cuper och
tävlingar med hög klass, något som är en förutsättning för områdets fortsatta
utveckling. Dessvärre finns det en risk att dessa evenemang försvinner när eldsjälar
inte längre har ork eller möjlighet att fortsätta sina uppdrag.
Kan föreningarna erbjudas möjligheten att få hjälp med att kvalitetssäkra
kringarrangemanget och själva fokusera på det idrottsliga evenemanget skulle det bli
lättare för föreningarna att genomföra stora evenemang även under lång tid, vilket
stärker hela området.
Ett alternativ kan vara att starta ett destinationsbolag. Bolaget kan bli en drivande
aktör för att utveckla Sandviken som besöksmål; öka antalet besökare och skapa
ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen

13. Övriga synpunkter
13.1.

Direktiven
KFN:s direktiv har bildat en naturlig utgångspunkt för Visionsrådets arbete.
I arbetet har beaktats ekonomiskt försvarbart utnyttjande samt drift, tillgänglighet,
samarbete och kommunikation. De flesta av dessa ledord återfinns direkt i de
fokusområden Visionsrådet ställt upp.
Visionsrådet har haft en begränsad livstid. Det har därför inte varit möjligt att
prissätta de investeringar som krävs för att genomföra dess vision. Det har fått
räcka med grova uppskattningar och prioriteringar.
Inom Visionsrådet har olika aspekter på aktuell omvärldsbevakning diskuterats.
Behovet av detta och kvalificerad trendspaning betonas, särskilt med avseende på
vikten av att hålla Jernvallens utbud av aktiviteter och upplevelser à jour med vad
uppväxande generationer efterfrågar. Detta ställer också krav på ett balanserat
utbud så att alla kategorier och åldrar ska uppleva samhällsnytta i området och dess
anläggningar.
Visionsrådet upplever att dess vision och fokusområden väl bidrar till direktivens
krav på aktiviteter som bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.
Det betonas redan i inledningen till övervägandet att det är viktigt att den för
Jernvallen uppställda visionen bidrar till att Sandvikens kommuns Vision 2025
uppfylls.
De specifika kraven i direktiven kommenteras enligt följande.
”Vallenråd” och gemensam föreningsadministration
Detta tas upp inom flera av fokusområdena och stödet til föreningarna samt
inflytande för alla intressenter i Jernvallen har stått i förgrunden för Visionsrådets
arbete.
Samarbetet med andra verksamheter och bolag
Direktiven nämner här särskilt skolan, turismen och boendet.
En långt gående samverkan på olika nivår mellan skolan och övriga intressenter i
Jernvallen är ett centralt tema i övervägandet. Turism och boende är bägge
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drivkrafter bakom Visionsrådets strategi kallad ”Destinationsstrategin”. Genom den
direkta och indirekta påverkan Jernvallen har på Sandviken som varumärke, bidrar
Visionsrådets vision och strategi till att stärka detta varumärke.
Tillgänglighet i framtiden
Bägge aspekterna på tillgänglighet har beaktats inom de upptagna fokusområdena.
Här har även behovet av att prioritera beaktats.
Öka utnyttjandegraden samt flexibla och ändamålsenliga ytor
Verksamheterna (existerande och framtida) på Jernvallen har granskats kritiskt och
framför allt har behovet av bredd respektive elit behandlats i övervägandet. Detta
har i sin tur pekat på behovet av att upprustning och nya investeringar följer de
prioriterade områdena med en hög grad av flexibilitet och kvalitet.

14. Slutord
Visionsrådet har i och med avgivandet av detta övervägande slutfört sin uppgift.
Det har varit ett engagerande och utvecklande arbete. Vi har under arbetet styrkts i uppfattningen
att Jernvallenområdet har bevarat och utvecklat sin dynamik och förmåga att attrahera människor
i alla generationer.
Möjligheterna för Jernvallen att fortsätta att bidra till Sandvikens utveckling är goda och starka.
Samtidigt är vår omvärld fylld av faktorer som kan störa möjligheterna att ta tillvara dessa
möjligheter.
Sandviken behöver i det scenariot fortsätta att sätta tillit till den entreprenörskraft och förmåga
till bred samverkan som vår ort har haft som grund för sin utveckling under så många
generationer.
Det är vår förhoppning att vår tro på att vår vision ska förverkligas, märks i det dokument vi nu
avger. Den är lika stark som vår övertygelse om Jernvallens fortsatta stora betydelse för
Sandviken.
Sandviken den 31 maj 2012
Visionsrådet
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Bilagor
Bilaga 1 – Direktiv från KFN
Bilaga 2 – Vision 2025
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BILAGA 1

UPPDRAG FÖR EN FRAMTIDA STRATEGI OCH VISION FÖR
JERNVALLENOMRÅDET
Ekonomiskt försvarbart nyttjande och drift, tillgänglighet, samarbete och
kommunikation bör vara viktiga ledord i arbetet för arbetsgruppen.
En långsiktig plan med prissatta investeringar är nödvändig och bör grundas på en
noggrann omvärldsbevakning.
Visionen måste omfatta nuvarande nyttjare likaväl som framtida användare och göra
området intressant för alla kommuninnevånare.
Området bör fyllas av liv och rörelse med nyskapande aktiviteter som bidrar till
livskvalitet, hälsa och tillväxt.

UTVECKLA TANKARNA PÅ ETT ”VALLEN-RÅD” OCH EN
GEMENSAM FÖRENINGSADMINISTRATION
UTVECKLA SAMARBETET MED ANDRA VERKSAMHETER OCH
BOLAG
SKOLAN
TURISM – Jernvallen med Arenan kommunens ”Ankomsthall ”.
BOENDE

TILLGÄNGLIGHET I FRAMTIDEN
INFRASTRUKTUREN
TRAFIKLOGISTIKEN
ÖPPETTIDER

ÖKA NYTTJANDEGRADEN
BREDDA VERKSAMHETEN
NYTTJA NYA/ALLA UTRYMMEN

FLEXIBLA OCH ÄNDAMÅLSENLIGA YTOR

Marie Lind
Per-Ola Grönberg
Lars Holst
Kultur- och Fritidsnämnden
Sandviken 20-10-2011
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BILAGA 2
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