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Yttrande över "Skrivelse från PIL om ansökan att
arrangera SM-veckan Sommar 2025 alt 2026"
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över skrivelse från PIL om
ansökan att arrangera SM-veckan Sommar 2025 alt 2026 samt
översända detsamma till kommunstyrelsen

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt en skrivelse från PIL gällande
ansökan att arrangera SM-veckan sommar 2025 alt. 2026 till kulturoch fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till att vidare
utreda förutsättningarna för att ansöka om SM-veckan sommar 2025
alt 2026.

Underlag för beslutet



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04
(denna skrivelse)
Skrivelse från PIL om ansökan att arrangera SM-veckan
Sommar 2025 alt 2026, daterad 2021-10-05

Ärendet
Kommunkontoret har översänt en skrivelse från PIL gällande
ansökan att arrangera SM-veckan sommar 2025 alt. 2026 till kulturoch fritidsnämnden för yttrande.
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med
berörda specialidrottsförbund (SF) och värdkommunen. 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 RF:s medlemmar, 72
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specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika
idrotter (grenar).
PIL anger i sin skrivelse att Lunds kommun står som värd och att
själva tävlingsarrangemangen utförs av specialförbunden och dess
föreningar. Satsningen på SM-veckan enligt PIL sätter Lunds
kommun på kartan som en etablerad idrottskommun med ett
fantastiskt idrotts- och föreningsliv. Arrangemanget ger även
möjligheter till reklamintäkter för föreningarna och en möjlighet att
visa upp sig och marknadsföra sin sport.

Yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att SM-veckan mycket
väl svarar upp till Lunds kommuns evenemangsstrategi och sätter
Lunds kommun på kartan som en idrottskommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen 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 kultur- och
fritidsförvaltningen att man vidare bör utreda förutsättningarna
inom vilka sporter Lunds kommun har anläggningar, 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.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig därmed positiva till att vidare
utreda förutsättningarna för att ansöka om SM-veckan sommar 2025
alt. 2026.

Beredning
I beredningen av ärendet har särskilt perspektiv från nämndens
idrottsverksamhet beaktats.

Barnets bästa
Barnets bästa har beaktats i ärendet.

Mårten Hafström
kultur- och fritidsdirektör

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Jari Kajanne
idrotts- och fritidschef
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