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§ 59 

 

Friidrotts-SM 2020 

KSN-2019-0517 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att Uppsala kommun ställer sig bakom en ansökan om att arrangera Friidrotts-SM i Uppsala år 2020, 

  

att avsätta en budgetram på 1 285 000 kronor för genomförande av Friidrotts-SM 2020, 

  

att uppdra till stadsdirektören att teckna avtal med Upsala IF friidrott inom ramen för de ekonomiska 

förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 

  

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna i Mål och 

budgetarbetet 2020-2022. 

  

 

Yrkande 
Stefan Hanna (-) yrkar att maximera stödet till max 800 000 kronor. 

  

Sammanfattning 
Svenska friidrottsförbundet har tidigare utsett Uddevalla som arrangör och värd för friidrotts-SM 

2020. Uddevalla har emellertid tvingats dra sig ur arrangörskapet och Svenska friidrottsförbundet har 

därför vänt sig till Upsala IF men en förfrågan om föreningen kan stå värd för mästerskapet. Upsala IF 

har inte resurserna att genomföra tävlingarna själva. Man har därför vänt sig till Uppsala kommun med 

en förfrågan om kommunen kan ställa sig bakom en ansökan om att arrangera Friidrotts-SM i Uppsala 

2020 och delfinansiera genomförandet av tävlingarna. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Stefan Hannas (-) ändringsyrkande och finner att 

arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 februari 2019. 
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2019-02-19 

Diarienummer 
KSN-2019-0517 

Kommunstyrelsen 

Friidrotts-SM 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att Uppsala kommun ställer sig bakom en ansökan om att arrangera Friidrotts-SM i Uppsala 
år 2020, 

att avsätta en budgetram på 1 285 000 kronor för genomförande av friidrotts-SM 2020, 

att uppdra till stadsdirektören att teckna avtal med Upsala IF friidrott inom ramen för de 
ekonomiska förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna i 
Mål och budgetarbetet 2020-2022. 

Ärendet 
Svenska friidrottsförbundet har tidigare utsett Uddevalla som arrangör och värd för friidrotts-
SM 2020. Uddevalla har emellertid tvingats dra sig ur arrangörskapet och Svenska 
friidrottsförbundet har därför vänt sig till Upsala IF men en förfrågan om föreningen kan stå 
värd för mästerskapet. Upsala IF har inte resurserna att genomföra tävlingarna själva. Man har 
därför vänt sig till Uppsala kommun med en förfrågan om kommunen kan ställa sig bakom en 
ansökan om att arrangera Friidrotts-SM i Uppsala 2020 och delfinansiera genomförandet av 
tävlingarna. 

Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och Destination Uppsala AB. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se 



Föredragning 
Friidrotts-SM är den största nationella tävlingen i friidrott. Friidrotts-SM innehåller dagsläget 
36 individuella grenar för damer och herrar. Tävlingarna avgörs under tre dagar i augusti 
månad. Antalet tävlande beräknas till cirka 1000 personer. Det är ett årligt återkommande 
evenemang som roterar mellan olika städer. Svenska friidrottsförbundet äger evenemanget, 
men lägger värdskapet på lokala arrangörsföreningar. 
 
Förläggs friidrotts-SM 2020 i Uppsala kommer Upsala IF vara värd och huvudarrangör. 
Tävlingarna kommer att arrangeras på Uppsala friidrottsarena på Gränby sportfält. 
Friidrottsanläggningen är byggd för friidrott på riksnivå med plats för 1 000 publikplatser 
under tak. 
 
Destination Uppsala AB har gjort beräkningar för vilka turistekonomiska effekter man kan 
räkna med i Uppsala i samband med friidrotts-SM. Beräkningarna visar att totalt antal 
åskådare under de tre tävlingsdagarna är 6 000 personer. Dessa genererar cirka 5 000 
gästnätter på Uppsalas hotell.  De turistekomiska effekterna av ett friidrotts-SM i Uppsala 
beräknas uppgå till minst 4 600 000 kronor.  
 
Väljer Uppsala kommun att ställa sig bakom en ansökan om att arrangera friidrotts-SM i 
Uppsala innebär det följande åtaganden: 
 

• stå för hyreskostnader för arena för Friidrotts-SM 
• arenaanpassningar för 2 000 temporära läktarplatser utöver de befintliga 1 000 platser 

under tak 
• övriga arenaanpassningar (storbildsskärm, storbildsproduktion, innerplansdisplayer, 

eltidtagning) 
• värdskap för svenska friidrottsförbundets årsmöte 2020 
• värdskap för en bankett i samband med Friidrotts-SM 2020. 

 
 
Den totala kostnaden för dessa åtaganden uppgår till 1 285 000 kronor och fördelas enligt 
följande: 
 
Evenemangsstöd (inkl. årsmöte och bankett) 700 000 kr  
Anpassningar av arenan   400 000 kr 
Hyra för arenan   185 000 kr  
 
Upsala IF är värd och arrangör av ett eventuellt SM i Friidrott i Uppsala 2020. Relationerna 
mellan Upsala IF och Uppsala kommun regleras genom ett avtal. Stadsdirektören föreslås, för 
Uppsala kommuns räkning, underteckna avtalet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den totala kostnaden för Uppsala kommun för planering och genomförande av friidrotts-SM 
2020 beräknas uppgå till 1 285 000 kronor. Det beräknade turistekonomiska nettot uppskattas 



till 4 600 000 miljoner kronor. Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att beakta de 
ekonomiska förutsättningarna i Mål och budgetarbetet 2020-2022 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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