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Ansökan från fritidsförvaltningen om bidrag för Innebandy VM Herrar 2024
STK-2021-1320
Sammanfattning

En ansökan har inkommit från fritidsförvaltningen om anslag med 1 700 000 kr för 2023 och
3 800 000 kr för 2024 för att arrangera Innebandy VM Herrar i december 2024. Arrangemanget
har beretts av MINT-beredning och tillstyrkts i MINT den 21 april 2021.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens inriktning är att bevilja 1 700 000 kr till fritidsförvaltningen för genomförandet av Innebandy VM Herrar 2024 från anslaget Kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar 2023.
2. Kommunstyrelsens inriktning är att bevilja 3 800 000 kr till fritidsförvaltningen för genomförandet av Innebandy VM Herrar 2024 från anslaget Kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar 2024.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att inför budgetår 2023 och budgetåret 2024
initiera ärende som innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om verksamhetskostnader
till fritidsförvaltningen för genomförandet av Innebandy VM Herrar 2024.
Beslutsunderlag
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Ärendet

VM i innebandy för herrar ska genomföras i Malmö 2024. Spelplatserna kommer att vara Malmö
Arena och Baltiska hallen och evenemanget är planerat till den 7–15 december 2024. Enligt nuvarande upplägg ska 16 tävlande nationer medverka där 10 är från Europa, 4 från Asien och 2
från Nordamerika. Eventuellt kan antal lag utökas till 20 nationer, när frågan är uppe till beslut
vid Internationella Innebandyförbundets kongress i Finland i december 2021. Turneringen genomförs med gruppspel och därefter slutspel.
I Malmö stads evenemangsstrategi är Innebandy VM för herrar klassat som ett megaevenemang,
det vill säga engångshändelse som genererar internationell uppmärksamhet. Megaevenemang
förutsätter samverkan mellan arenor, besöksnäring och Malmö stad. I Malmö stad behövs även
en samordning mellan flera förvaltningar samt insatser för att bidra till evenemangets finansiering. Fritidsförvaltningen har utifrån detta analyserat förutsättningarna för att Malmö stad ska
kunna stå som värdstad för detta evenemang.
Förutsättningar
Senaste världsmästerskapen på herrsidan genomfördes i Prag 2018, vilket då var det 18:e största
mästerskapet i världen, med en turismekonomisk omsättning på 78 miljoner kronor. När evenemanget genomfördes i Göteborg 2014 var den turismekonomiska omsättningen cirka 60 miljoner kronor och arrangemanget lockade 105 000 besökare.
Ett megaevenemang som Innebandy VM för herrar, där hela mästerskap genomförs exklusivt i
Malmö, är mycket prestigefullt att få chansen att arrangera. Exklusiviteten leder till att fler besökare väljer att stanna i staden under en längre tid jämfört med de mästerskap där städer delar på
värdskapet. När allt fokus är på Malmö finns det möjligheter att på ett tydligt sätt positionera
staden så att arrangemanget blir hela Malmös angelägenhet.
Fritidsförvaltningen planerar 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 projekt för att ”prova-på innebandy” i samarbete med skolor
och fritidsgårdar.
Konsekvenserna av pandemin har varit kännbar för Malmös näringsliv i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet. De stora arenorna och mötesanläggningarna har i princip varit tomma
under pandemin och många har drabbats när arbetstillfällen försvunnit till följd av pandemin.
Mot bakgrund av detta är det särskilt viktigt att Malmö fortsätter att, i samverkan med besöksnäringen, värva evenemang till Malmö.
Malmö stads åtagande
Malmö stad ska bidra till den lokala och regionala marknadsföringen av mästerskapet för att
uppnå en idrottsfest med fullsatta arenor. Staden ska vidare ansvara för citydressing. Malmö stad
kommer finnas representerad i styrelsen samt centrala- och lokala organisationen.
Staden ska utöver ovanstående även vara behjälplig inom projekten såsom nätverksträffar, upplåtelse av träningsytor, säkerhetsfrågor, hållbarhet, övriga myndighetskontakter, inventera alla
målgrupper och föreningar med anknytning till aktuella nationer som ska spela i Malmö med
mera.
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Ekonomi
Nedanstående projektbudget har upprättats där kostnader uppkommer under år 2023 och år
2024. För planering och samordning av stadens insatser ska en projektledare tillsättas på 75 procent år 2024 med placering på fritidsförvaltningen.
ÅR 2023

ÅR 2024

Projektledare

0 kr

300 000 kr

Marknadsföring/Citydress

0 kr

900 000 kr

200 000 kr

300 000 kr

0 kr

100 000 kr

1 500 000

2 000 000 kr

Övrigt

0 kr

200 000 kr

Totalt:

1 700 000 kr

3 800 000 kr

CSR Projekt
Turistekonomisk mätning
Investering

Region Skåne/Event in Skåne har beslutat om och gått in med ett ekonomiskt stöd på 2 000 000
kronor till svenska innebandyförbundet, för VM Innebandy herrar 2024.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret bedömer att detta arrangemang ligger väl i linje med framtagen evenemangsstrategi och har stor potential att stärka Malmös attraktivitet på både lång och kort sikt. Innebandy
VM Herrar 2024 bidrar till omsättning för Malmö besöksnäring på ett betydande sätt. Arrangemanget har förutsättningar att stärka Malmö som evenemangsstad för internationella mästerskap
och evenemang.
Arrangemanget har beretts av MINT-beredning och tillstyrkts i MINT den 21 april 2021. Stadskontoret föreslår att inriktningen ska vara att ansökan beviljas.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

