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Kommunstyrelsen 

Värdskap för U19-VM för damer och VM i innebandy för damer 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för U19-VM för damer 2020 och VM i innebandy 

för damer 2021, 

att avsätta en budgetram på 3 110 000 kronor för genomförandet av U19-VM 2020 och VM i 

innebandy för damer 2021, 

att uppdra till stadsdirektören att teckna avtal med Svenska innebandyförbundet inom ramen 

för de ekonomiska förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna i  

mål och budgetarbetet 2019–2021. 

 

Ärendet 

Internationella innebandyförbundet och Svenska innebandyförbundet har utsett Uppsala till 

spelort för U19-VM för damer 2020 och VM i innebandy för damer 2021. Svenska 

innebandyförbundet har vänt sig till Uppsala kommun med en förfrågan om att åta sig 

värdskapet för turneringarna genom att gå in som samarbetspartner och lokal värd. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samverkan med Destination Uppsala AB. I 

ärendet har barn- och jämställdhetsperspektivet beaktats. 

Föredragning 

U19-VM för damer och VM för damer i innebandy är två av de största internationella 

turneringarna i innebandy. I respektive turnering spelas 36 matcher med 16 deltagande lag. I 

Uppsala ska samtliga matcher spelas i IFU Arena. 

 



Växjö arrangerade U19-VM för herrar 2017 och samma år arrangerades dam-VM i Bratislava, 

Slovakien. Efter båda turneringarna gjordes undersökningar av hur många besökare och vilka 

turistekonomiska effekter turneringarna genererade. Resultaten sammanfattas nedan: 
 Herr-U19 VM 2017 Dam-VM 2017  Totalt 

Antal lag 16 16 32 

Antal medverkande (spelare och 

funktionärer från respektive nation) 

441 465 906 

Antal sålda biljetter 7 752 12 800 20 552 

Publik totalt samtliga matcher 14 214 31 688 45 902 

Antal gästnätter på hotell 6 500 13 340 19 840 

Turistekonomisk omsättning 15,1 miljoner kronor 14,7 miljoner 

kronor 

29,8 miljoner 

kronor 

Internationella TV kanaler som sände 

matcher 

- 23 23 

 

Destination Uppsala AB har beräknat de möjliga turistekonomiska effekterna för Uppsala. De 

uppskattar att 20 000 biljetter kommer att säljas till de två mästerskapen sammantaget, vilket 

innebär att de turistekonomiska effekterna beräknas uppgå till minst 20 miljoner kronor.  

Om Uppsala kommun väljer att åta sig värdskapet för turneringarna ska kommunen: 

• verka för att turneringarna synliggörs i de marknadskanaler som Uppsala kommun 

förfogar över, 

• betala ett evenemangsbidrag om totalt 750 000 kr till Svenska innebandyförbundet 

(250 000 per år 2019–2021), 

• rekrytera och tillsätta lokal projektledare för evenemangen på motsvarande i 

genomsnitt 50 procent under perioden 1 augusti 2019 – 31 december 2021, 

• finansiera transporter av gästande landslag till och från Arlanda flygplats samt lokala 

transporter för samtliga landslag till och från match, 

• utan kostnad tillhandahålla minst tre spelplaner för matcher och träning med 

tillhörande aktivitetsytor under perioderna 4–11 maj 2020 och 2–13 december 2021, 

• finansiera och ansvara för citydressing i syfte att marknadsföra turneringarna och för 

att hälsa deltagarna välkomna, samt att 

• finansiera och medverka i planeringen av ett officiellt välkomstmingel för 

100 personer. 

Den totala kostnaden för åtagandena under perioden 2019–2021 uppgår till 3 110 000 kronor 

och fördelas enligt följande: 

Rättighetskostnad 750 000 kronor 

Projektledare 660 000 kronor 

Transportkostnader 200 000 kronor 

Välkomstmottagningar 100 000 kronor 

Turistekonomisk mätning  100 000 kronor 

Arenakostnader 550 000 kronor 

Marknadsföring, s.k. city dressing 500 000 kronor 

Oförutsedda kostnader 250 000 kronor 



Förutom U19–VM för damer och dam-VM kommer Svenska innebandyförbundet även 

arrangera följande evenemang i Uppsala under 2020 och 2021: 

• Finnkampen – en landskamp mellan Sverige och Finland för senior- och U19-

damlandslagen, 

• Euro Floorball Tour 2020 – en fyrnationsturnering med de främsta lagen i världen, 

• IFF Presidents & Member Association Meeting 2021 – mellanårskongress för 

internationella innebandyförbundet. 

Det tillkommer inga ytterligare ekonomiska förpliktelser eller åtaganden för Uppsala kommun 

i samband med dessa evenemang. 

Som värd och delfinansiär kommer relationerna mellan Uppsala kommun och Svenska 

Innebandyförbundet att regleras genom ett avtal. Stadsdirektören föreslås underteckna avtalet 

för Uppsala kommuns räkning. 

Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att beakta de ekonomiska förutsättningarna i 

Mål och budgetarbetet 2019–2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den totala kostnaden för turneringarna på cirka 3,1 miljoner kronor fördelar sig enligt 

följande för varje år: 

 

2019 360 000 kronor 

2020 1 300 000 kronor 

2021 1 450 000 kronor 

Totalt 3 110 000 kronor 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Joachim Danielsson   Ola Hägglund 

Stadsdirektör    Tf. chef kommunledningskontoret 


