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Ansökan om medel för VM i Handboll herrar 2023
STK-2021-275
Sammanfattning

Världsmästerskapen i handboll 2023 för herrar är ett samarrangemang mellan Sverige och Polen.
Värdstäder i Sverige är Malmö, Göteborg och Stockholm med 32 deltagande länder. Malmös
alla matcher kommer att spelas på Malmö Arena med bland annat Danmark i gruppspelet.
Evenemanget ska genomföras 12 – 29 januari 2023 och är ett sk megaevenemang precis som
handbolls EM för Herrar år 2020 var, det evenemanget genererade ca 72 mkr i turistekomisk
omsättning.
MINT-gruppen har vid möte 1 februari 2021 beslutat tillstyrka ansökan. Stadskontoret tillstyrker
förslaget.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsens inriktning är att bevilja 1 900 000 kr till Fritidsnämnden för genomförandet av VM i handboll 2023 från anslaget Kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar 2022.
2. Kommunstyrelsens inriktning är att bevilja 2 100 000 kr till Fritidsnämnden för genomförandet av VM i handboll 2023 från anslaget Kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar 2023.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att inför budgetår 2022 och budgetåret 2023
initiera ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om verksamhetskostnader
till fritidsnämnden för genomförandet av VM i handboll 2023 från anslaget Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar enligt ovan.
4. Kommunstyrelsen beslutar att eventuella kommun interna markupplåtelse-avgifter inte
ska belasta evenemanget.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Beslutet skickas till

Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Fritidsförvaltningen
Ärendet

Internationella handbollsmästerskap har under lång tid arrangerats i Malmö och med stor framgång. När svenska handbollsförbundet skulle söka VM för herrar 2023 (12–29 januari) var Malmö en viktig part.
Mästerskapet är ett samarrangemang mellan Sverige och Polen. Gruppspel (primary round) och
mellanrunda (main round) genomförs i b la Malmö, Göteborg och Stockholm med 32 deltagande länder. I Malmö Arena kommer Danmarks grupp att spelas (totalt 3 matchdagar och 6 matcher). Dessutom kommer en mellanrunda att spelas i Malmö Arena. Denna mellanrunda består
av dom tre bästa lagen från Danmarks grupp och de tre bästa lagen från antingen Kristianstads
grupp eller Jönköpings grupp (totalt tre matchdagar och 9 matcher). Turneringen avslutas med
finalen som genomförs i Stockholm.
När Malmö stod värd för Handbolls EM för Herrar år 2020 så innebar det ca 72 mkr i
turistekomisk omsättning Det lockade 43 000 unika besökare, varav 88 % var internationella
besökare. Det såldes 62 000 biljetter.
Fritidsförvaltningen avser att genomföra ett eller flera projekt som en del i den samhällsutveckling som ett evenemang lämnar efter sig i anslutning till VM. Exempel på projekt som för tillfället utreds och planeras är ett skolhandbollsprojekt, ett E-sportsprojekt, ett Parahandbollprojekt
samt ett Handbollssymposium.
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 covid-19 har varit särskilt kännbara för de stora arenorna och kongresshallarnas verksamhet har 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.
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, upplå-
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telse av träningsytor, säkerhetsfrågor, hållbarhet, övriga myndighetskontakter, inventera
alla etniska grupper och föreningar med anknytning till aktuella nationer som ska spela i Malmö
med mera.
Projektledare
För planering och samordning av stadens insatser ska en projektledare tillsättas med placering på
fritidsförvaltningen.
Ekonomi
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
150 000
Resor/möten
30 000
20 000
Marknadsföring/city dress
800 000
600 000
Värdskap
20 000
80 000
CSR Projekt/Mötesplats/Fan Zone
400 000
900 000
Turismekonomisk mätning
0
50 000
Evenemangssäkerhet
0
100 000
Övrigt
200 000
200 000
Totalt:
1 900 000
2 100 000
Region Skåne/Event in Skåne har beslutat om och gått in med ett ekonomiskt garantiåtagande
på 18 miljoner kronor till svenska handbollförbundet, för HerrVM i handboll.
Corona klausul
Om evenemanget inte blir av på grund av rådande pandemi kan arrangören - efter verifierat
kostnadsunderlag, kompenseras för upparbetade kostnader; i linje med avsedd finansieringsgrad. Detta enligt tidigare beslut om beviljade bidrag (STK-2020-522) som då träder i kraft. I
nämnda skrivelse står bland annat följande:
”Beslutade och utbetalade medel till evenemang och arrangemang som ställts in på grund av
covid-19-pandemin och som inte planeras flyttas fram, ska återbetalas i sin helhet förutsatt att
bidragsmottagaren inte har upparbetade kostnader. Vidare föreslås att bidragsmottagaren kan
behålla del av bidraget för upparbetade kostnader för evenemanget/arrangemanget utifrån den
finansieringsgrad som framgår av det tidigare fattade beslutet. För att behålla bidragsdelen motsvarande upparbetade kostnader ska bidragsmottagaren styrka kostnaderna genom inlämnande
av ekonomisk redovisning till stadskontoret.”
Fritidsförvaltningen löpande dialog med arrangörerna om genomförbarheten med anledning av
pandemin. Utgångspunkten är att genomföra arrangemanget under 2023, enligt vad som redovisas i ärendet. Det ankommer på varje arrangör/mottagare av bidrag att vid varje tidpunkt iaktta
gällande bestämmelser i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Om arrangemanget inte genomförs under 2023 och på det sätt som stadskontoret bedömer motsvarar vad som i övrigt överenskommet, ska bidraget regleras i enlighet med beslut i ärende
STK 2020-522 ”Hantering av beslutade medel för evenemang och arrangemang i staden med
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anledning av covid-19.”
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret bedömer att evenemanget är stabilt med låg risk för såväl ekonomiska som
organisatoriska missräkningar, samt att det är en erfaren evenemangsägare/partner i Svenska
Handbollförbundet. Evenemanget ger en mycket god uppmärksamhet för staden, medialt nationellt och internationellt. Det är ett megaevenemang på plats i Malmö för Malmöbor och besökare, och det äger rum i januari – en annars ganska evenemangsfattig månad, vilket ger hög verkningsgrad i turismekonomi. Det är också ett evenemang där Malmös geografiska belägenhet är
bra då handbollen i Danmark är minst lika intressant som i Sverige. Det är ett professionellt,
klassiskt, evenemang som stämmer väl överens med Malmös tankar om att vara en evenemangsstad.
MINT-gruppen har vid möte 1 februari 2021 beslutat tillstyrka ansökan. Stadskontoret föreslår
att ansökan beviljas.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

