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Yttrande angående – Hemställan från Göteborg & Co AB om utökat 
kommunbidrag avseende EM i fotboll för damer 2025. 
 
Det är glädjande att Göteborg & Co AB vill bidra till att lyfta fram damfotbollen 
vilken de senaste åren fått ett ordentligt och välförtjänt uppsving.  

EM i damfotboll innebär en unik möjlighet för fotbollsintresserade barn och 
ungdomar att kunna se sina förebilder spela avgörande matcher på plats i 
Göteborg. Dagens namnkunniga stjärnspelare är viktiga förebilder och idoler för 
framtida generationer spelare. 

Sverigedemokraterna hoppas att den inskickade ansökan om att få arrangera EM 
i fotboll för damer får ett godkännande. Ett mästerskap innebär en stor möjlighet 
att marknadsföra Göteborg som stad och turistmål samt med förhoppning om att 
kunna stå värd och arrangör för fler framtida mästerskap. 

 

Vi Sverigedemokraterna finner det dock besynnerligt att damerna är förvisade 
från att spela EM-finalen på svenska damfotbollens egen nationalarena, Gamla 
Ullevi i Göteborg. Då mästerskapsfinalen redan är planerad att spelas i Sverige 
finner vi det därför självklart att den bör spelas på nationalarenan. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
2022-04-03 
 

 
 
 
 
Ärende nr: KS 2022-04-05,  2.1.2,  0433/22 
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Hemställan från Göteborg & Co AB om utökat 
kommunbidrag avseende EM i fotboll för 
damer 2025 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Under förutsättning att Göteborgs Stad tilldelas evenemanget EM i fotboll för damer 
2025 enligt underlaget från Göteborgs & Co AB, beviljas hemställan om ett utökat 
kommunbidrag med 1 miljon kronor för år 2023, 4,5 miljoner kronor för år 2024 och 19,5 
miljoner kronor för år 2025. 

Sammanfattning 
Styrelsen i Göteborg & Co AB (Göteborg & Co) har vid styrelsemötet 2022-03-22 § 50 
beslutat hemställa om utökat kommunbidrag avseende EM i fotboll för damer 2025, 
under förutsättning att evenemanget tilldelas Göteborg, i enlighet med de förutsättningar 
som presenterats i tjänsteutlåtandet till styrelsen. 

Göteborg & Co har informerat kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16, § 30, och då 
lämnat en redogörelse som tillför detaljinformation som saknas i tjänsteutlåtandet till 
styrelsen. Stadsledningskontoret har inkluderat relevanta delar av denna information i 
detta tjänsteutlåtande. 

Göteborg & Co har 2022-03-23 lämnat ett så kallat Preliminary Bid till UEFA om att få 
vara en av arrangörerna av fotbolls EM damer under 2025. Detta ska bekräftas med ett 
Final Bid senast 2022-10-12. 

För att säkerställa ett genomförande enligt det underlag som redovisas från Göteborg & 
Co förutsätter stadsledningskontoret att Göteborg & Co i god tid innan bindande anbud 
lämnas in har tagit fram och gjort en konsekvensanalys avseende följande kompletterande 
information: 

• Inhämta konsekvensbedömning inklusive bedömning av ekonomiska risker från 
berörda styrelser och nämnder. I första hand trafiknämnden, idrotts- och 
föreningsnämnden, park- och naturnämnden, Higab AB och Got Event AB. 

• Granskning, och styrelsens bedömning, av avtalet med UEFA med bedömning av 
juridiska och ekonomiska risker. 

• Redovisning av konsekvenser med hänsyn till lagen om offentlig upphandling. 
Bedömning av vilka upphandlingar som behöver genomföra samt planering för dessa. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-06 
Diarienummer 0433/22 
 

Handläggare  
Lars Ekberg 
Telefon: 031-368 05 30 
E-post: lars.ekberg@stadshuset.goteborg.se  
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Beredningen av detta ärende har skett i samarbete med Göteborgs Stadshus AB. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Enligt Göteborg & Co är en preliminär uppskattning av den totala kostnader vid ett 
eventuellt EM beräknad till ca 35 mnkr som fördelas över åren: 

2023 – 1 mnkr 
2024 – 4,5 mnkr 
2025 – 29,5 mnkr 

Ett ekonomiskt stöd från UEFA beräknas utgå med 10 mnkr för den del som avser 
arenahyra, varför den sammanlagda bedömda kostnaden för Göteborg & Co blir 25 mnkr, 
som är den sammanlagda begärda utökningen av kommunbidraget fördelat enligt nedan:  

2023 – 1 mnkr 
2024 – 4,5 mnkr 
2025 – 19,5 mnkr 

Kostnaderna avser bland annat arenahyra, personal för projektorganisation, 
marknadsföring, fan zone, säkerhet, träningsanläggningar, miljödiplomering och projekt 
inom både social och ekologisk hållbarhet. Göteborg & Co uppger att evenemanget inte 
medför ekonomiska konsekvenser för andra verksamheter inom staden. 
Stadsledningskontoret anser att denna bedömning behöver säkerställas av bolaget i 
samråd med börda nämnder och styrelser. 

Det bedömda finansieringsbehovet ryms inte inom ramen för evenemangsfonden vid 
Göteborg & Co, varför bolaget hemställer om utökat kommunbidrag. 

Bedömningen av de ekonomiska effekterna av EM 2013 gav enlig Göteborg & Co en 
total turistekonomisk omsättning på 200 mnkr. Sedan dess har damfotbollen i Europa 
snabbt ökat i betydelse och under VM 2019 i Frankrike bedömdes den turistekonomiska 
omsättningen till över 1,1 miljarder kronor. 

En bedömning av den ekonomiska betydelsen av EM 2025 är starkt beroende av 
omvärldsfaktorers påverkan, till exempel eventuella nya restriktioner på grund av 
pandemi respektive utveckling av geopolitiska hot. Förutsatt att besöksnäringen är 
tillbaka till tidigare nivåer uppskattar Göteborg & Co att de turismekonomiska effekterna 
kan uppgå till 300-400 mnkr för hela evenemanget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborg & Co lyfter fram att ett EM i fotboll för damer skulle ge möjligheter att såväl 
marknadsföra Göteborgs position som hållbar destination. Dessutom pekar bolaget på 
möjligheten att utveckla EM till ett så hållbart mästerskap som möjligt. I arbetet med 
evenemanget avser Göteborg & Co att, i nära samverkan med SVFF, UEFA samt 
sponsorer, verka för att driva en positiv utveckling inom klimatomställning, jämställdhet, 
mångfald och inkludering. Ett verktyg är att genom en ny metod inom utsläppsfria 
evenemang verka för att öka takten i klimatomställningen. 

Bedömning ur social dimension 
Ett internationellt mästerskap för damer är viktigt för att kunna visa barn och ungdomar 
de förebilder som finns inom idrotten. Publikintresset i kombination med konkreta projekt 
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för flick- och damfotbollen ger tillsammans en grogrund för utveckling av damidrotten i 
Göteborgsregionen. 

 

Bilagor 
1. Göteborg & Co AB:s handlingar 2022-03-22 
2. Presentation vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-16 
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Ärendet  
Göteborg & Co AB hemställer om utökat kommunbidrag för genomförandet EM i 
damfotboll 2025. 

Beredningen av detta ärende har skett i samarbete med Göteborgs Stadshus AB. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborg & Co har 2022-03-23 lämnat ett så kallat Preliminary Bid för att vara en av 
arrangörerna av EM i damfotboll 2025. En bindande ansökan, ett så kallat Final Bid, ska 
lämnas senast 2022-10-12. UEFA beslutar om värdland för EM 2022-12-22. 

Bolaget bedömer att kostnaden för ett genomförande är totalt 35 mnkr, viket ska minskas 
med 10 mnkr i ett förväntat stöd till inhyrning av arenor med 10 mnkr från UEFA, vilket 
innebär en total bedömd kostnad för Göteborg & Co på 25 mnkr. Denna ryms inte inom 
ramen för ordinarie finansiering, varför de begär ett utökat kommunbidrag med 
motsvarande belopp. 

Den bedömning Göteborg & Co gör är att inga andra kostnader än de som kan härledas 
till projektbudgeten förväntas belasta övriga bolag och förvaltningar i staden. 

Nettokostnaderna fördelas över tid enligt nedan: 

2023 – 1 mnkr 
2024 – 4,5 mnkr 
2025 – 19,5 mnkr 

Göteborg & Co begär utökat kommunbidrag med motsvarande belopp fördelat på dessa 
år. 

EM i damfotboll 2025 
EM i damfotboll genomförs 15 juni - 15 juli 2025. Avsikten är att lämna en gemensam 
nordisk ansökan där huvudstad och andrastad i Sverige, Danmark, Norge och Finland står 
som värd för respektive gruppspel inom EM. Om det samlade nordiska förslaget vinner 
kommer Göteborg stå som värd för tre matcher i gruppspelet samt en kvartsfinal. 
Sammanlagt deltar 16 länder. 

UEFA (Europeiska fotbollsförbundet) är rättighetsägare och SvFF (Svenska 
Fotbollsförbundet) är nationell arrangör tillsammans med de nationella fotbollsförbunden 
i Danmark, Norge och Finland. Göteborg & Co kommer att vara lokal arrangör i 
samverkan med Got Event och GFF (Göteborgs Fotbollsförbund). 

En preliminär uppskattning av Göteborgs totala kostnader vid ett eventuellt EM beräknas 
till cirka 35 mnkr, fördelat över åren 2023-2025. Kostnaderna avser bland annat 
arenahyra, personal för projektorganisation, marknadsföring, fan zone, säkerhet, 
träningsanläggningar, miljödiplomering och projekt inom både social och ekologisk 
hållbarhet. Ett ekonomiskt stöd från UEFA beräknas utgå med 10 mnkr för den del som 
avser arenahyra. Denna del regleras i särskilt avtal mellan arrangören och UEFA som 
tecknas efter tilldelning. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret konstaterar att tidplanen för en ansökan om att arrangera EM i 
damfotboll 2025 inte medger att frågan om utökat kommunbidrag för Göteborg & Co 
hinner behandlas i ordinarie budgetprocess.  

Stadsledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
beslutar bevilja ett utökat kommunbidrag till Göteborg & Co i enlighet med hemställan 
under förutsättning att ansökan om att arrangera detta bifalles. För att säkerställa ett 
genomförande enligt det underlag som redovisas från Göteborg & Co förutsätter 
stadsledningskontoret att Göteborg & Co i god tid innan bindande anbud lämnas in har 
tagit fram och gjort en konsekvensanalys avseende följande kompletterande information: 

• Inhämta konsekvensbedömning inklusive bedömning av ekonomiska risker från 
berörda nämnder och styrelser. I första hand trafiknämnden, idrotts- och 
föreningsnämnden, park- och naturnämnden, Higab AB och Got Event AB. 

• Granskning, och styrelsens bedömning, av avtalet med UEFA med bedömning av 
juridiska och ekonomiska risker. 

• Redovisning av konsekvenser med hänsyn till lagen om offentlig upphandling. 
Bedömning av vilka upphandlingar som behöver genomföra samt planering för dessa. 

Stadsledningskontoret förutsätter att en bindande ansökan enbart kommer att lämnas in 
under förutsättning att den kompletterande informationen inte påvisar behov av 
ytterligare finansiering utöver det äskade beloppet. Stadsledningskontoret förutsätter 
vidare att Göteborg & Co kan hantera eventuella oförutsedda kostnader som kan 
uppkomma i samband med projektet inom ramen för befintlig uppdragsersättning. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Tid: 09:30–09:35
Plats: Digitalt möte via Teams
Paragrafer: 48-51 

Närvarande
Ledamöter
Jonas Ransgård ordförande
Eva Flyborg                         förste vice ordförande
Alice Vernersson andre vice ordförande
Kurt Eliasson
Anna Karin Hammarstrand   
Linnea Wikström                   

Tjänstgörande suppleant
Hanna Friberg

Övriga närvarande
Peter Grönberg                         vd
Helena Söderbäck                    adjungerad  
Magnus Hallberg                     chef evenemang 
Sofi Strömberg  utredare
Linda Hunevik  vd-assistent
Jan Persson                              sekreterare

Arbetstagarrepresentanter
Mikael Persson                         (SACO)
Bosse Nordlander                    (Kommunal)

Underskrifter

Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2022-03-22

Sekreterare

Jan Persson

 

Ordförande

Jonas Ransgård

 

Justerare

Alice Vernersson
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Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum:2022-03-22 

Göteborg & Co AB protokoll 2 (2)

§ 48
Sammanträdets öppnande

Jonas Ransgård hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde. 

Det antecknas att Madeleine Jonsson, Jan Nilsson och Thaher Pelaseyed anmält förhinder 
att närvara. 

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

§ 49
Protokolljusterare

Alice Vernersson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 50   
Hemställan om utökat kommunbidrag (bilaga 1)

Förelåg förslag till beslut att hemställa om utökat kommunbidrag för finansiering av EM i 
fotboll för damer 2025 enligt bilaga till kallelsen.

Ordföranden informerar om ärendets bakgrund och presidiets möte med 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslut

Styrelsen hemställer till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag avseende EM i 
fotboll för damer 2025, under förutsättning att evenemanget tilldelas Göteborg, i enlighet 
med förutsättningar som presenteras i föreliggande tjänsteutlåtande. 

§ 51    

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.
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Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Jan Persson

2e vice ordförande: Alice VernerssonOrdförande: Jonas Ransgård
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Jan Olof Anders Persson
Date: 2022-03-22 10:14:54
BankID refno:  47a506a5-e5fa-41cf-9e15-9cb1cd5b7e6a

Signed by: ALICE VERNERSSON
Date: 2022-03-23 11:41:35
BankID refno:  f9a6a2e8-f508-4e16-903d-ff1c05414bac

Signed by: JONAS RANSGÅRD
Date: 2022-03-22 11:13:00
BankID refno:  88766b03-b733-4394-a089-3cae4bfa8fbb
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Hemställan om utökat kommunbidrag 
avseende EM i fotboll för damer 2025 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborg & Co AB; 

1. Styrelsen hemställer till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag avseende

EM i fotboll för damer 2025, under förutsättning att evenemanget tilldelas

Göteborg, i enlighet med förutsättningar som presenteras i föreliggande

tjänsteutlåtande.

Sammanfattning 
EM är Europas största idrottsevenemang för damer, räknat i såväl medial uppmärksamhet 

som turistekonomisk omsättning. Genom ett nordiskt samarbete mellan Sverige, 

Danmark, Norge och Finland är ambitionen att ansöka om värdskap om ”UEFA 

Women’s EURO 2025”. Intentionen är att varje land ska stå som värd för varsin grupp 

och att Göteborg och Stockholm ska bli värdstäder i Sverige.  

En preliminär uppskattning av Göteborgs totala kostnader vid ett eventuellt EM beräknas 

till ca 35 MSEK med fördelning över åren 2023–2025. Kostnaderna avser bland annat 

arenahyra, personal för projektorganisation, marknadsföring, fan zone, säkerhet, 

träningsanläggningar, miljödiplomering och projekt inom både social och ekologisk 

hållbarhet. Ett ekonomiskt stöd från UEFA beräknas utgå med 10 MSEK för den del som 

avser arenahyra. 

Aktuell finansiering ryms inte inom ramen för evenemangsfonden, varför bolaget 

hemställer om utökat kommunbidrag.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
EM 2013 hade en total turistekonomisk omsättning på 200 miljoner SEK. Sedan dess har 

damfotbollen i Europa vuxit med rekordfart och under VM 2019 i Frankrike uppgick den 

turistekonomiska omsättningen till över 1,1 miljarder SEK. I takt med att storklubbarna i 

Europa investerar i damfotbollens utveckling, bedöms det sannolikt att även intresset för 

idrotten kommer att fortsätta öka. Utfallet för EM 2025 är vid framställandet av 

föreliggande underlag starkt beroende av pandemins långsiktiga konsekvenser för 

besöksnäringen. Förutsatt att inresandet är tillbaka till tidigare nivåer uppskattar Göteborg 

& Co att de turismekonomiska effekterna kan uppgå till 300–400 miljoner SEK för hela 

evenemanget.  

Antalet TV-tittare för EM 2013 landade på 100 miljoner. Under VM 2019 var antalet TV-

 
 

  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-03-17

Diarienummer 0200/22 

Handläggare 

Magnus Hallberg 

Telefon:070-810 25 96 

E-post: magnus.hallberg@goteborg.com
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tittare för första gången i Dam-VM:s historia över en miljard. Även det mediala intresset 

för damfotboll bedöms fortsätta att öka i takt med damfotbollens tillväxt i Europa. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborg har en världsledande position som hållbar destination. Ett EM i fotboll för 

damer skulle ge möjligheter att såväl marknadsföra denna position som nyttja den 

kompetens staden har för att utveckla EM till ett så hållbart mästerskap som möjligt. I 

arbetet med evenemanget avser Göteborg & Co att, i nära samverkan med SVFF, UEFA 

samt sponsorer, verka för att driva en positiv utveckling inom områden såsom 

klimatomställning, jämställdhet, mångfald och inkludering. Ett verktyg är att genom en 

ny metod inom utsläppsfria evenemang verka för att öka takten i klimatomställningen. 

Bedömning ur social dimension 
Majoriteten av publiken på damidrottsevenemang utgörs av flickor och kvinnor. Detta 

kan jämföras med herridrottsevenemang vars publik primärt utgörs av pojkar och män. 

Ett internationellt mästerskap med damer är viktigt för att kunna visa barn och ungdomar 

de förebilder som finns inom idrotten. Publikintresset i kombination med konkreta projekt 

för flick- och damfotbollen ger tillsammans en grogrund för utveckling av damidrotten i 

Göteborgsregionen.  

Syftet med ett EM är att befästa Göteborgs position som svenska damlandslagets 

hemmaort och på sikt bli en ledande värdstad inom damidrottsevenemang. Genom nära 

samarbete med Göteborgs Fotbollsförbund bedöms evenemanget också kunna skapa 

bestående effekter för flick- och damfotbollens utveckling i Göteborgsregionen. När 

Göteborg stod värd för EM 2013 var 61% av besökarna flickor och kvinnor, vilket visar 

på ett stort intresse från en målgrupp som man tidigare haft svårare att nå med 

herridrottsevenemang. Inför EM är ambitionen att driva flera utvecklingsprojekt för att 

öka andelen flickor som spelar fotboll, öka andelen kvinnliga ledare samt öka andelen 

kvinnor i fotbollsföreningarnas styrelser. Vidare bedöms evenemanget öppna möjligheter 

för bolaget att tillsammans med Göteborgs Fotbollsförbund driva flera projekt inom 

social hållbarhet med syfte att både öka andelen flickor som spelar fotboll, men även 

stödja och utveckla fotbollsföreningar som är aktiva i socialt utsatta områden.  
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Ärendet 
Styrelsen ska fatta beslut om att hemställa till kommunstyrelsen om utökat 

kommunbidrag avseende EM i fotboll för damer 2025. 

Beskrivning av ärendet  
Bakgrund  

Göteborg har under många år arbetat strategiskt med att utveckla både landskamper och 

andra evenemang inom damfotboll. Resan startade med ett avtal mellan Göteborgs Stad 

och Svenska Fotbollsförbundet gällande Gamla Ullevi som damernas nationalarena under 

åren 2009–2024.  Samarbetet har resulterat i en rad damlandskamper, VM-kval, EM-kval, 

firande av VM-bronset 2011, Fotbolls-EM för damer 2013, firande av VM-bronset 2019 

samt Champions League finalen 2021.  

Genom Göteborgs långsiktiga arbete har staden idag en position som svenska 

damlandslagets huvudort och ett viktigt steg in i framtiden är en ansökan om Fotbolls-EM 

för damer år 2025.  

EM är Europas största idrottsevenemang för damer, räknat i såväl medial uppmärksamhet 

som turistekonomisk omsättning. Evenemangets officiella namn är ”UEFA Women’s 

EURO 2025” och ansökan är ett nordiskt samarbete mellan Sverige, Danmark, Norge och 

Finland. Intentionen är att varje land ska stå som värd för varsin grupp och att Göteborg 

och Stockholm ska bli värdstäder i Sverige.  

Om Norden vinner evenemanget föreslås att Göteborg ska stå värd för tre 

gruppspelsmatcher och en (1) kvartsfinal. Utöver matcherna kommer ett så kallat Fan 

Zone att arrangeras, vilket är ett festivalområde för familjer och fans. Området kommer 

att ha fri entré för att tillgängliggöra EM även för de som inte har köpt biljetter.  

Partners  

UEFA (Europeiska fotbollsförbundet) är rättighetsägare och SvFF (Svenska 

Fotbollsförbundet) är nationell arrangör tillsammans med de nationella fotbollsförbunden 

i Danmark, Norge och Finland. Göteborg & Co kommer att vara lokal arrangör i 

samverkan med både Got Event och GFF (Göteborgs Fotbollsförbund).  

Fakta  

▪ Sverige, Danmark, Norge och Finland ansöker om gemensamt värdskap 

▪ Datum: ca 15 juni – 15 juli 2025  

▪ 16 deltagande länder  

▪ 4 grupper (4 lag/grupp)  

 

Tidplan budprocess  

23 mars  Deadline Preliminary Bid, UEFA  

April-juni  Site visits, UEFA  

12 okt  Deadline Final Bid, UEFA  

22 dec  Beslut om värdland, UEFA  

 

Finansiering 

UEFA investerar uppskattningsvis 400 MSEK i Dam-EM. Utöver det investerar UEFA:s 

sponsorer stora belopp i aktivering både inför och under Fotbolls-EM för damer.  



 

Göteborg & Co, tjänsteutlåtande 4 (4) 

   

   

En preliminär uppskattning av Göteborgs totala kostnader vid ett eventuellt EM beräknas 

till ca 35 MSEK med fördelning över åren 2023–2025. Kostnaderna avser bland annat 

arenahyra, personal för projektorganisation, marknadsföring, fan zone, säkerhet, 

träningsanläggningar, miljödiplomering och projekt inom både social och ekologisk 

hållbarhet. Ett ekonomiskt stöd från UEFA beräknas utgå med 10 MSEK för den del som 

avser arenahyra. Inga andra kostnader än de som kan härledas till projektbudgeten 

förväntas belasta övriga bolag och förvaltningar i staden.  

Stockholm planerar att investera 35 – 45 MSEK. Skillnaden i investering kan härledas till 

antalet matcher städerna förväntas stå som värd för. De övriga nordiska värdstädernas 

ekonomiska åtaganden är ännu inte offentliggjorda men de beräknas arrangera matcher i 

ungefär samma utsträckning som Sverige, det vill säga 7–8 matcher fördelat på två 

destinationer per värdland. Finalen planeras genomföras på Friends Arena i Stockholm.  

Bolagets bedömning  
Göteborg & Co bedömer att ett EM i fotboll för damer skulle ha positiva effekter för 

destinationen utifrån perspektiv som lyfts i föreliggande tjänsteutlåtande. Aktuell 

finansiering ryms inte inom ramen för evenemangsfonden, varför bolaget hemställer om 

utökat kommunbidrag.  

 

Peter Grönberg, VD 



En del av Göteborgs Stad



Fotbolls-EM dam 2025

WEURO 2025



Kapitelrubrik

När, Var, Hur

• Fotbolls-EM dam 2025. Datum ca 15 juni – 15 juli. 

• Arena: Gamla Ullevi. Fan Zone: centrala Göteborg. 

Syfte

• Att utveckla Göteborgs position som svenska damlandslagets hemmaort - och på sikt bli en ledande värdstad 

inom damidrottsevenemang 

• Genom samarbete med Göteborgs Fotbollsförbund skapa bestående effekter för flick- och damfotbollens 

utveckling i Göteborgsregionen  

• Skapa en mer jämställd evenemangsstad. Under EM 2013 var 61% av besökarna flickor och kvinnor. 

• Fan Zone med fri entré för att tillgängliggöra EM även för de familjer och besökare som inte har köpt biljetter 

• Att nyttja vår kompetens inom hållbara evenemang, för att dels skapa ett så hållbart EM som möjligt men också 

för att ta position ute i Europa som hållbar evenemangsstad 

Fotbolls-EM dam 2025 



Värden 

• Långsiktig strategi: Gamla Ullevi som Damernas nationalarena 

• Utveckling av flick- och damfotbollen genom Legacy-projekt 

• Göteborg tar position inom damidrottsevenemang 

• Festival och folkfest tillsammans med invånare och besökare 

• Media impact: över 200 miljoner TV-tittare 

• Turistekonomisk omsättning på ca 300-400 milj SEK för hela 

evenemanget

Investering 

• UEFA investerar ca 400 milj SEK i ett Fotbolls-EM för damer. 

• En preliminär uppskattning av Göteborgs kostnader beräknas till 

ca 25-35 milj SEK med fördelning över åren 2023-2025. 

(Kostnaderna avser bland annat arenahyra, personal för 

projektorganisation, marknadsföring, fan zone, säkerhet, 

träningsanläggningar, miljödiplomering och projekt inom både 

social och ekologisk hållbarhet.) 

Värden för Göteborg och investering



Investering

Investering Göteborg
• 35 MSEK
Stöd från UEFA
• 10 MSEK
Äskande budget
• 25 MSEK
Fördelning år
• 2023 – 1 MSEK
• 2024 – 4,5 MSEK
• 2025 – 29,5 MSEK

Tidplan budprocess 

• 23 mars Deadline Preliminary Bid, UEFA 

• April-juni Site visits, UEFA 

• 12 okt Deadline Final Bid, UEFA 

• 22 dec Beslut, UEFA 



Tack!

En del av Göteborgs Stad
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