Lund 2022-01-10

Till;
Visit Lund AB, Lunds kommun
Kultur & Fritidsförvaltningen, Lunds kommun
Kommunstyrelsen, Lunds kommun
God fortsättning till er alla på det Nya Året 2022!
Den 10 oktober 2021 lämnade PIL i en särskild skrivelse en "uppmaning" till Visit Lund AB
samt Kultur & Fritidsförvaltningen att ansöka om att få arrangera SM-veckan i idrott år 2025
alt 2026. Detta skulle ge ett utmärkt tillfälle att lyfta och synliggöra Lunds kommun som en
stad där idrotten har en given plats.
Vi fick mycket positiva återkopplingar från Visit Lund AB, i ett mail den 7 oktober, som
tyckte detta var mycket intressant och att PIL skulle kallas till ett första möte i början av
november.

Skrivelsen från PIL uppmärksammades dessutom av Sydsvenskan under en egen artikel.
På sitt novembermöte 2021 tog Kultur & Fritidsnämnden upp frågan om SM-veckan. Beslut blev då
att "Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att vidare utreda förutsättningarna för

att ansöka om SM-veckan sommar 2025 alt. 2026".

Den 15 december 2021 skickade RF ut följande info till samtliga kommuner i Sverige som
sammanfattas i punktform nedan.
----------------------------------Så här kommer ansökningsprocessen gå till
• Brev skickas till samtliga kommuner 15 december 2021.
• Sista ansökningsdag 1 juni 2022. Ansökan skickas till: riksidrottsforbundet@rf.se
märkt med diarienummer 886/21-69
• RF och SVT bearbetar inkomna ansökningar.
• Besked om eventuell fortsatt process till samtliga som sökt senast 17 juni 2022.

• Besök av utvalda städer sker under augusti och september 2022.
• Beslut om värdstad för SM-veckan sommar 2025 och 2026 kommer att meddelas
senast 15 november 2022.
• Avtal skrivs mellan RF och värdstad innan en ny värdstad utses officiellt.
För frågor – välkommen att kontakta undertecknad.
Varmt välkommen med er ansökan!
Med vänlig hälsning
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
Per Bergljung
Evenemangsansvarig SM-veckan
per.bergljung@rfsisu.se
08-699 62 17
-----------------------------------------------------I dag skriver vi 2022-01-10, det vill säga att det nu är tre månader sedan PIL fick ett mycket
positivt svar från såväl Visit Lund AB och Kultur & Fritid i frågan och två månader sedan vi
utlovats ett första möte om SM-veckan samt en månad sedan RF skickade ut en inbjudan till
samtliga kommuner.
Fortfarande är det "knäpptyst" när det gäller varje form av återkoppling till PIL i denna fråga,
någon inbjudan till samverkan som utlovades till början av november 2021 har vi inte sett
"röken av". Kanske pågår arbetet för fullt utan vår medverkan?
PIL:s erbjudande om att ingå i en arbetsgrupp kvarstår, men ärendet måste nu i så fall
behandlas skyndsamt om det finns något allvar i att seriöst kunna ansöka om SM-veckan
2025/2026. Senast den 1 juni 2022 skall ansökan vara inlämnad till RF.
Är det så att Lunds kommun avser att inte gå vidare i frågan är PIL i egenskap av
idrottens samlade företrädare angelägna om att snarast får ett sådan besked.
Med vänliga hälsningar
Bertil Månsson
Ordförande PIL

