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Skrivelse från Paraplyorganisationen för
idrottsföreningar i Lund (PIL) avseende ansökan om
att arrangera SM-veckan sommaren 2025 alternativt
2026
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB utreda förutsättningarna
för Lunds kommun att ansöka om att arrangera SM-veckan
sommar 2026 eller senare, samt

att

en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under senare
delen av 2022.

Sammanfattning
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund, PIL, har lämnat
in en skrivelse till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden
samt Visit Lund AB där de önskar att Lunds kommun ansöker om att
få arrangera SM-veckan Sommar 2025 alt 2026. SM-veckan
motsvarar mycket väl de ambitioner som uttrycks i Lunds kommuns
evenemangsstrategi och sätter därtill Lund på kartan som en
idrottskommun. SM-veckan är ett prestigearrangemang som ställer
stora krav på samordning mellan berörda parter, men bedöms
samtidigt var gynnsamt såväl ekonomiskt som PR-mässigt.
Förslaget innebär att kommunkontoret tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för Lunds kommun att ansökan om att arrangera
SM-veckan sommar 2026 eller senare.

Underlag för beslutet


Postadress

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29 Skrivelse från
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL)
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Telefon växel
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Internetadress
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avseende ansökan om att arrangera SM-veckan sommaren
2025 alternativt 2026
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-11-25
§ 153
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-09
Yttrande från Visit Lund AB 2021-11-02
Skrivelse från PIL 2021-10-05 med framställan om att Lunds
kommun ansöker om att få arrangera SM-veckan Sommar
2025 alt 2026

Ärendet
Bakgrund
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund, PIL, har lämnat
in en skrivelse till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden
samt Visit Lund AB där de önskar att Lunds kommun ansöker om att
få arrangera SM-veckan Sommar 2025 alt 2026. I skrivelsen framgår
bland annat att representanter från styrelsen i PIL då är beredda att
ingå i en kommitté för SM-veckan som rådgivande ”specialister”.

Vad är SM-veckan?
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med
berörda specialidrottsförbund och värdkommunen. Sveriges
Television är sändande bolag. Syftet med SM-veckan är att under en
veckas tid genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en
och samma stad, huvudort eller region. SM-veckan genomförs
vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på
olika orter i Sverige. Syftet är också att öka intresset för svensk idrott
och dess olika grenar samt att öka SM-tecknens status. SM-veckan är
öppen för Riksidrottsförbundets medlemmar, 72
specialidrottsförbund vilka representerar upp emot 250 olika
idrotter och grenar.

Senaste värdstäder för SM-veckan sommar
Linköping ska vara värdstad år 2022. De senaste åren har det varit:






Halmstad, 2021
Halmstad, 2020 (genomfördes inte)
Malmö, 2019
Helsingborg och Landskrona, 2018
Borås, 2017
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Ansökningsprocess med tidplan
Riksidrottsförbundet har ännu inte informerat om tidplanen för att
ansöka om SM-veckan sommar 2025. Enligt tidigare års processer
kan tidplanen för 2025 antas se ut ungefär enligt nedan:
När

Vad

I början av 2022

Ansökningsperioden öppnar

Halvårsskiftet 2022

Ansökan lämnas in

Hösten 2023

Besked ges till ansökande värdstäder

Sommar 2025

Arrangemanget genomförs

Ekonomi
I tidigare års ansökningsförfarande har Riksidrottsförbundet uppgett
att kostnaderna för en värdstad att genomföra SM-veckan uppgår till
mellan 5–7 miljoner kronor exkl. kostnader för egna lokaler. Orsaken
till det stora spannet är att varje värdstad har olika förutsättningar
och antalet idrotter kan variera. Kostnaderna bedöms snarare ligga
runt drygt 10 miljoner kronor enligt uppgifter från Malmö,
Helsingborg och Landskrona. Arrangemanget ger även pengar
tillbaka inom turistekonomin och ges stor uppmärksamhet i media.
Enligt slutrapporten för Malmös arrangemang 2019, då 43 sporter
deltog, uppgick stadens kostnader till cirka 9,3 miljoner kronor. En
utvärdering av turismekonomin kopplat till SM-veckan visar att cirka
106 miljoner kronor spenderades i Malmö. 43 sporter deltog med
5 000 deltagare, antalet besökare var 160 000.
Helsingborgs stads kostnader uppgick 2018 till 7,2 miljoner kronor
och Landskrona stads till 2,3 miljoner kronor, totalt 9,5 miljoner
kronor. Den specifika turismekonomin för arrangemanget i
Helsingborg/Landskrona 2018 uppmättes till cirka 100 miljoner
kronor. 51 sporter deltog med 6 000 deltagare, antalet besökare var
110 000.
Enligt uppgift budgeterar Linköpings kommun cirka 10 miljoner
kronor för sitt värdskap 2022.

Förutsättningar för arrangemanget
En SM-vecka är ett stort och komplext arrangemang som följer en
viss struktur. Riksidrottsförbundet ställer en rad krav på de
arrangerande parterna. Bland annat tecknar förbundet ett avtal med
värdstaden kring förutsättningarna på plats för SVT, idrotterna och
partners. Varje specialidrottsförbund ”äger” sin respektive tävling
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och ansöker om deltagande hos Riksidrottsförbundet som avgör om
förutsättningarna är uppfyllda och idrotten kan delta.
Förutsättningarna delas in i områdena:
-

Ekonomi
Rättigheter gällande sponsring, branding med mera
Organisation för arrangemanget, värdskapsutbildningar för
deltagande idrotter och funktionärer, TV-sändningar
Logi, logistik och infrastruktur
Tävlingsevenemanget med arenor, program, kringevenemang,
funktionärer och volontärer
Säkerhetsfrågor och kriskommunikation
Kommunikation och marknadsföring
Hållbarhetsaspekten med miljöcertifiering, sociala och etiska
frågor samt stabil ekonomi.

Föredragning
Kultur- och fritidsnämnden och Visit Lund AB är positiva till PIL:s
initiativ att Lunds kommun ska ansöka om att arrangera SM-veckan
sommar. SM-veckan svarar mycket väl upp till kommunens
evenemangsstrategi och sätter Lund på kartan som en
idrottskommun. Arrangemanget ger synergieffekter både för staden
och det lokala föreningslivet. SM-veckan är ett stort och
resurskrävande prestigearrangemang som ställer stora krav på
samordning och bredd, vilket bedöms vägas upp såväl ekonomiskt
som PR-mässigt.
Förutsättningarna för Lunds kommun att ansöka om att arrangera
SM-veckan utifrån Riksidrottsförbundets krav behöver dock
klargöras. Exempelvis krävs en kartläggning av inom vilka sporter
Lunds kommun har anläggningar och intresserade lokala
arrangörsföreningar som lever upp till de krav som ställs från
Riksidrottsförbundet. Utifrån kartläggningen kan kommunen också
ta beslut om budget för arrangemanget och behov av investeringar i
faciliteter, alternativt undersöka möjligheten att lämna in en ansökan
tillsammans med annan kommun.
Bedömningen är att tidplanen är för snäv för att kunna ansöka redan
inför 2025. Däremot är det rimligt att sikta på en ansökan inför 2026
eller senare.
Förslaget är att kommunkontoret tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för Lunds kommun att ansöka om att arrangera
SM-veckan 2026 eller senare.
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Beredning
PIL:s skrivelse har varit hos kultur- och fritidsnämnden och Visit
Lund AB för yttrande. Ärendet har beretts av kommunkontoret i
samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och Visit Lund.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att vidare utreda
förutsättningarna för att ansöka om SM-veckan sommar 2025 alt
2026. SM-veckan svarar mycket väl upp till Lunds kommuns
evenemangsstrategi och sätter Lunds kommun på kartan som en
idrottskommun. Nämnden delar PIL:s ambitioner och synergieffekter
med ett arrangörskap för både staden och det lokala föreningslivet.
För att skapa rätt förutsättningar för en ansökan anser nämnden att
man vidare bör utreda förutsättningarna inom vilka sporter Lunds
kommun har anläggningar och intresserade lokala
arrangörsföreningar som lever upp till de krav som ställs. Utifrån
kartläggningen kan man också ta beslut om investeringar i faciliteter,
alternativt undersöka möjligheten att lämna in en ansökan
tillsammans med annan kommun.

Visit Lund AB:s yttrande
Bolaget ställer sig positiva till PIL:s initiativ. Att arrangera en SMvecka svarar mycket väl upp till bolagets uppdrag att värva, utveckla
och genomföra evenemang utifrån kriterierna i Lunds kommuns
evenemangsstrategi. SM-veckan är ett prestigeuppdrag som ställer
stora krav på samordning och bredd, vilket bedöms vägas upp såväl
ekonomiskt som PR-mässigt. För att skapa rätt förutsättningar för en
ansökan anser Visit Lund AB att man skyndsamt bör utreda inom
vilka sporter Lunds kommun har anläggningar och arrangerande
klubbar som lever upp till kraven. Utifrån denna kartläggning kan
man också ta beslut om investeringar för att få fler anläggningar att
klara kraven, alternativt undersöka möjligheten att lämna in en
ansökan tillsammans med en annan kommun. Bolaget bistår gärna
en utredning kring förutsättningarna att lämna in en ansökan.

Barnets bästa
Ärendet berör barn. Att arrangera SM-veckan är ett sätt att
tillsammans med föreningslivet lyfta fram Lund som idrottskommun.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen i
detta läge eftersom det handlar om att utreda förutsättningarna för
en ansökan.
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Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredningsenheten
Kultur- och fritidsnämnden
Visit Lund AB
För kännedom:
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund, PIL

