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lntresseanmä¡an för SM-veckan 2021
KS 2018/64

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker ftirslaget att Bodens kommun,
tillsammans med Luleå kommun, inlämnar intresseanmälanatt fungera som
värdkommun fiir SM-veckan vinter 2021. Beslutet tas som delegationsbeslut
av ordfüranden och anmäls till kommande kommunstyrelsesammanträde.

Beskrivning av ärendet
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsftirbundet (RF) i samarbete med
Sveriges Television samt berörda specialidrottsfürbund (SF) och aktuell
värdkommun. Varje år genomftirs en vintervecka och en sommarvecka.
Avsikten är att samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang
och därmed öka intresset lor mästerskapen. SM-veckans ambition är attvara
en idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka.

De senaste SM-veckomahar anangerats i Piteå (vecka 312016),Nonköping
(vecka 27-2812016). SM-veckan vinter 2017 arrangeras i Söderhamn (vecka
5) och SM-veckan sommar 2017 i Borås (vecka 26-21) och 2018 ¿urangerar

Skellefteå SM-veckan vinter (vecka 12).

Nu söker Riksidrottsftirbundet värdkommuner für SM-veckan vinter 2020,
202I och2022. För att bli aktuell krävs att platsen har möjlighet att ta emot
SM i leingdskidakning samt därutöver ett antal vinteridrotter, inklusive
motorsporter och inomhusidrotter. Värdstaden-/städerna ska också ha kluster
av idroffsarenor som kan ta emot flera idrotter på en och samma plats für att
göra evenemanget tillgängligt och underlätta für en effektiv tv-produktion.

Den logikapacitet som erfordras beräknas till ca 4 000 gästnätter ftir
idrottemas deltagare. Kommunerna ska också ha väl fungerande och utbyggd
bredbandskapacitet som kan användas flor SVT:s produktion.

Ekonomiskt åtagande

Värdkommunerna svarar ftir alla kostnader som Ëir kopplade till dess

åtaganden. Detta bedöms motsvara en budgetram på 7 miljoner kr, exklusive
arbetstid für personal/funktioner som ftirutom projektledaren ska ingå i det
lokala projektarbetet med SM-veckan. Kostnadsramen innefattar främst att
ställa arenor till ftirfogande, arenaanpassningar, stöd och service till SVT,
del av grafikkostnader ftir tv-produktion (RF betalar dock 50 o/o av dessa

kostnader), regional marknadsftiring av SM-veckan, lokal city- och
venuebranding samt kostnader ftir möten. Av angiven budget ska 1,5

miljoner kr avsättas für upphandling av tjänster fran RF:s och SM-veckans
aktuella samarbetspartners gällande bland annat grafik- och
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resultatrapportering, evenemangsutvärdering samt branding av
tävlingsarenor (material och proj ektledning).

I den dialog som ftirts mellan kommunerna är den gemensamma
bedömningen att ¿urangemanget skulle öka Boden/Luleåregionens
attraktionskraft och stärka bilden av Boden och Luleå som kompetenta
evenemangs- och idrottskommuner.

Kommunledningsftirvaltningen ftireslår i tj änsteskrivelse 20 1 8-0 I - I I att
kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker ft)rslaget att Bodens kommun,
tillsammans med Luleå kommun, inlämnar intresseanmälan att fungera som
våirdkommun für SM-veckan vinter 202I. Beslutet tas som delegationsbeslut
av ordftiranden och anmäls till kommande kommunstyrelsesammanträde.

Kommunchef Mats Berg informerar om ärendet.

För genomfärande
Kommunstyrelsens ordftirande
Kommunstyrel sen/kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande i Expedierat


