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Plats och tid KS-salen, 2018-12-10 kl. 12:30-12:35 

 Beslutande  
 

Katarina Jonsson (M), ordförande 

Ulrica Johansson (C) 

Ulla-Britt Hagström (L) 

Marie Ekman (S) 

Johan Ask (S) 

 

 

Övriga deltagande Karin Grunselius, sekreterare 

 

 

Utses att justera Ulrica Johansson (C)   

Underskrifter  

Sekreterare   Paragrafer §303/18-

§303/18 

 
Karin Grunselius  

  

Ordförande   

 
Katarina Jonsson (M)  

Justerande    

 
Ulrica Johansson (C)   

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-12-10 

Justeringsdatum 2018-12-10 
 

 

Anslagsdatum 2018-12-10 Överklagningstid  
t o m 

2019-01-02 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 
 

Skövde Stadshus 

 
Underskrift 

  

 
Karin Grunselius  
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KSAU § 303/18  

Ansökan för att stå värd för SM-vecka vinter 2023/2024 
KS2018.0454 

 

Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-10 303/18 

2 Kommunstyrelsen 2018-12-10 297/18 

 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att: 

1.  Ansöka om att få vara värdstad för SM-veckan vinter 2023/2024. 

2. Uppdra åt kommundirektören att underteckna ansökan.  

3. Ekonomiska åtaganden arbetas in i kommande drift- och 

investeringsbudgetar. 

4. För det fall Skövde kommun tilldelas värdskapet för SM-veckan 

återkommer ärendet för vidare beslut i kommunstyrelsen den 4 mars 

2019.  

 

Bakgrund 

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges 

Television (SVT) som är sändande bolag samt berörda specialidrottsförbund 

(SF) och värdstaden. SM-veckan genomförs varje år, vinter respektive sommar. 

Under en vecka genomförs svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och 

samma stad eller region. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 

specialidrottsförbund (SF), vilka representerar upp emot 250 olika idrotter 

(grenar). SM-veckan erbjuder Riksidrottsförbundets medlemmar ett samlat SM-

evenemang som ger en tydlig medlemsnytta, höjer SM-tävlingarnas status och 

ger medial uppmärksamhet samt synliggör mångfalden inom svensk idrott och 

dess samhällsnytta. SM-veckan ska vara en unik upplevelse utöver det vanliga. 

RF vill med SM-veckan skapa en folkfest med idrott i världsklass, upplevelser 

och underhållning samt erbjuda en arena för möten och innovation. SM-veckan 

ska vara ett hållbart evenemang utifrån RF:s respektive SVT:s definitioner för 

hållbara evenemang – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

 

Det är ett stort intresse för att ta del av en SM-vecka. SVT sänder ungefär 55-

65 timmar från SM-veckan vinter och toppnoteringen är 989 000 tittare. 

Marknadsvärdet är betydande och ökar år från år, exempelvis kan nämnas 

Östersund (vinter 2012) 23,9 miljoner kronor samt Skellefteå (vinter 2018) 76 
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miljoner kronor. 

 

Ekonomiskt åtagande 

Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till de åtaganden som 

evenemanget medför och bör ha en avsatt kostnadsram för genomförandet på 8-

10 miljoner kronor. Kostnadsramen enligt ovan är en bedömning utifrån 

tidigare genomförda SM-veckor, men är starkt beroende av värdstadens 

förutsättningar. 

Den största delen av kostnaderna är ersättningar till SVT. Även kostnader för 

en lokal projektledare samt personal/funktioner som förutom projektledaren ska 

ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan tillkommer. Utifrån tidigare 

arrangerande orters erfarenheter är bedömningen att en projektledare ska 

finnas på plats 18 månader innan evenemangets genomförande. 

Rekryteringsprocess och rekrytering av lokal projektledare ska godkännas av 

RF. 

 

I kostnadsramen ingår inte de anpassningar som krävs för SM-veckans 

placering i staden avseende tävlingsarenornas utformning. Målsättningen med 

nuvarande satsning på Billingen är att skidanläggningen ska hålla 

tävlingsstatus på elitnivå. Den 14 januari kontrollerar och besiktigar Svenska 

skidförbundet konstsnöspåret. Efter detta påbörjas processen med att certifiera 

anläggningen. 

 

Total bedömning av kostnader är 8-10 miljoner kronor enligt nedan. 

 En fast rättighetsersättning till RF (600 000 kronor exklusive moms). 

 5-5,5 miljoner kronor för TV-grafik, etablering av SM-tävlingar med 

eventuella arenaanpassningar, stöd och service till SVT, logistik och 

transporter, regional marknadsföring av SM-veckan, citybranding samt 

möteskostnader. 

 Troligen 0,5-1 miljoner kronor för extra kostnader till SVT. 

 1,5-2 miljoner kronor för 18 månaders projektledare samt 

personal/funktioner/föreningar. 

Med hänvisning till ovan nämnda kostnader ska Next Skövde AB i samverkan 

med Skövde kommun arbeta för att hitta medfinansiärer/sponsorer som kan 

bidra till finansieringen i så hög grad som möjligt. 

 

Slutsats 

Kostnaderna är betydande för att arrangera så här stora evenemang, men 

resultaten i form av turistekonomiska effekter och positiv marknadsföring av 

staden överväger. 

 Uppskattad turistekonomisk omsättning: cirka 30 miljoner kronor. 

 Uppskattat annonsvärde: cirka 70 miljoner kronor. 

SM-veckan 2023/2024 ligger även lämpligt tidsmässigt satt i relation till 

utvecklingen av Destination Billingen som beräknas vara färdigt 2021, vilket 
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innebär att samtliga anläggningar varit i full drift några säsonger vid 

tävlingarnas genomförande. 

 

Möjligheten att arrangera SM-veckan skulle enligt vår bedömning ytterligare 

bekräfta Billingens status som södra och västra Sveriges bästa 

”outdoordestination” och högst troligt öka antalet besökare radikalt över tid, 

men även skapa mervärde för Skövde och Skaraborg som helhet. 

 

Next Skövde AB bedömer att SM-veckan 2023/2024 bör prioriteras, dels på 

grund av de direkta effekter som beskrivs ovan men dessutom för att 

evenemanget kan utgöra ett konkret mål för staden att samlas kring, vilket 

under åren fram till evenemanget kommer driva oss att tillsammans med våra 

föreningar utveckla vår förmåga att arrangera större evenemang. Vårt mål är 

att de investeringar och anpassningar som behöver göras ska göras på sådant 

sätt att vi kommer kunna ha glädje av dem under lång tid framöver. 

 

Utöver turistekonomiska effekter ger arrangemanget, med hänvisning till orter 

som tidigare stått som värdar för SM-veckan en positiv utveckling av det lokala 

näringslivet, samt skapar lokal stolthet bland invånarna. En framgångsfaktor 

är även en ökad samverkan mellan kommunens sektorer, föreningar, externa 

partners samt möjligheten satt samarbeta med andra kommuner inom 

Skaraborg. 

En lyckad SM-vecka skapar förutsättning för att Skövde, som 

evenemangsdestination kan söka andra liknande eller större tävlingar. 

Skövde har många gånger visat att vi är en stark arrangörsstad och vi har ett 

gediget föreningsliv med väldigt många professionella och engagerade 

föreningar som klarar av att arrangera stora tävlingar. Detta i samverkan med 

stadens resurser borgar för ett lyckat arrangemang. 

 

Handlingar 

TU Ansökan för att stå värd för SM-vecka vinter 2023/2024 

 

Skickas till 

Maria Vaziri, 

ekonomichef            

                      

Tomas Fellbrandt, kommundirektör  

Johan Rahmberg, sektorschef  

Next Skövde Destinationsutveckling AB 
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