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Beskrivning av Arrangemanget
Internationella handbollsmästerskap har under lång tid arrangerats i Malmö och
med stor framgång. När svenska handbollsförbundet skulle söka VM för herrar
2023 var Malmö en viktig part.
Mästerskapet är ett samarrangemang mellan Sverige och Polen. Gruppspel
genomförs i b la Malmö, Göteborg och Stockholm med 32 deltagande länder.
De två bästa lagen i varje grupp går vidare till huvudrundan. De tre främsta
lagen i båda huvudrundorna går vidare till ett finalspel i Stockholm. Malmös alla
matcher kommer att spelas på Malmö Arena med bland annat Danmark i
gruppspelet.
Strategi
I Malmö stads evenemangsstrategi, som beslutats under 2018, är detta klassat
som ett megaevenemang, det vill säga engångshändelse som genererar
internationell uppmärksamhet. Megaevenemang förutsätter ett stort
engagemang av Malmö stad och kräver extraordinära insatser för att finansieras.
Konsekvenserna av Convid-19 pandemin har varit särskilt kännbara för de
stora arenorna och kongresshallarnas verksamhet i princip helt upphört. Den
upphörda verksamheten påverkar stora delar av samhället och besöksnäringen,
och inte minst evenemangs- och kongressbranschen. Mot bakgrund av detta är
det viktigt att Malmö fortsätter att värva Större evenemang till Staden för att
utveckla Staden både långsiktigt och kortsiktigt.
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Region Skåne/Event in Skåne har beslutat om och gått in med ett ekonomiskt
garantiåtagande på 24 miljoner kronor till svenska handbollförbundet, för både
Herr och Dam VM i handboll.
Malmö stads ansvar
Malmö stads ansvar är att hjälpa till med den lokala och regionala (Danmark)
marknadsföringen av mästerskapet för att uppnå en idrottsfest med fullsatta
arenor. Staden ska även ansvara för city dressing och för att ta fram ett koncept
och placering av en mötesplats/Fan Zone. Staden finns även representerad i
styrelsen, centrala- och lokala organisationen.
Staden ska utöver ovanstående även vara behjälplig med CSR projekten,
nätverksträffar, upplåtelse av träningsytor, säkerhetsfrågor, hållbarhet, övriga
myndighetskontakter, inventera alla etniska grupper och föreningar med
anknytning till aktuella nationer som ska spela i Malmö med mera.
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Tidpunkt
14 – 29 januari 2023.
Samhällsutveckling
När Malmö stod värd för Handbolls EM för Herrar år 2020 så innebar det ca
72 mkr i turistekomisk omsättning.
Besökare och publik
 43 000 unika besökare, 88% utländska besökare
 62 000 st biljetter sålda
I anslutning till VM så ämnar Fritidsförvaltningen att genomföra ett eller flera
projekt som en del i den samhällsutveckling som ett evenemang lämnar efter
sig. Exempel på projekt som förtillfället utreds och planeras är ett
skolhandbollsprojekt, ett E-sportsprojekt, ett Parahandbollprojekt samt ett
Handbollssymposium.
Budget
Nedanstående projektbudget har upprättats där man kan konstatera att
kostnader uppkommer både under år 2022 och år 2023.
ÅR 2022

ÅR 2023

Projektledare

450 000 kr

150 000 kr

Resor/möten

30 000 kr

20 000 kr

Marknadsföring/Citydress

800 000 kr

600 000 kr

Värdskap

20 000 kr

80 000 kr

CSR Projekt/Mötesplats/Fanzone

400 000 kr

900 000 kr

Turistekonomisk mätning

0 kr

50 000 kr

Evenemangssäkerhet

0 kr

100 000 kr

Övrigt

200 000 kr

200 000 kr

Totalt:

1 900 000 kr

2 100 000 kr

Vad efterfrågas från Malmö stad?
Fritidsförvaltningen anhåller om ett totalt belopp på 4 Mkr för genomförandet
av VM i Handboll för herrar 2023.
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