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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2017-04-07

Dnr KS 2017-359

Kommunstyrelsen

Filmatisering av Mons Kallentofts böcker om Malin Fors
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Linköpings kommunkoncern
aktivt medverkar till förverkligande av filmatisering av Malin Forsserien.
2. Stadshus AB får i uppdrag att samordna Linköpings kommunkoncerns
finansiella- och andra åtaganden gentemot produktionsbolaget.
3. Linköpings kommuns totala åtagande gentemot produktionsbolaget ska
redovisas till kommunstyrelsen i september 2018.
Ärende
”Malin Forsprojektet” är ett stort TV-serieprojekt som bygger på den
Linköpingsfödde författaren Mons Kallentofts böcker om polisen Malin Fors.
Kriminalserien utspelar sig i Linköpingsmiljö. Unlimited Stories ska i
samarbete med CMore och TV4 producera serien och vill gärna göra det på
plats i Linköping. Detta medför merkostnader för produktionen, och stora
mervärden för Linköping både under själva inspelningen och efteråt.
Produktionsbolaget har därför vänt sig till Linköpings kommun med önskemål
om lokalt stöd för produktionen.
Kommunstyrelsen förslås att ställa sig positiv till att kommunkoncernen aktivt
medverkar till förverkligandet av filmatiseringen av Malin Forsserien och att
Stadshus AB ska ansvara för samordningen av kommunkoncernens åtaganden
gentemot produktionsbolaget. Åtagandet ska sedan återredovisas till
kommunstyrelsen.
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__________
Beslutsunderlag:
PM Förslag till Stadshus styrelse, LSAB
PM Stöd från Linköpings kommun […], Unlimited Stories
PM Mons Kallentoft, Visit Linköping & Co
PM Malin Fors TV-serieinspelning som lokal och regional utvecklingsmotor, Film i Öst
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Bakgrund
Unlimited Stories (nedan kallat bolaget) skall i samarbete med C-More och
TV4 producera filmer om Malin Fors baserade på Mons Kallentoft böcker.
Serien kan produceras på två sätt


Alternativ 1 – inspelning i Linköping



Alternativ 2 – på annan ort kompletterat med miljöbilder från
Linköping

Inspelning i Linköping ger stora mervärden men innebär också merkostnader
för produktionsbolaget – i samråd med Visit Linköping & Co har dessa
merkostnader bedömts till ca 7,4 mnkr. De mervärden som tydligast kan
förväntas i Linköping är direkt konsumtion av lokala varor och tjänster under
själva inspelningen, samt långsiktiga effekter avseende besöksnäringen så som
har skett bland annat i Ystad med anledning av Wallanderserien.
Bolaget har förklarat sig lika intresserade av kostnadsbesparingar som rena
bidrag. Bolaget behöver dessutom få hjälp med boenden för produktionsteamet
under 8 månader. Kostnaden för dessa boenden ingår i summan ovan.
Kontakter har tagits med ett stort antal företag för att se om det finns intresse
att stödja projektet. Gensvaret har varit mycket positivt, men bara i något fall
har man varit konkreta med ett större belopp. Företagen avvaktar hur
kommunen och de kommunala bolagen skall ställa sig projektet som helhet.
De kommunala bolag som varit med i diskussionen är förutom Visit Linköping
& Co, Stångåstaden AB och Tekniska verken AB. VD:arna för de aktuella
bolagen anser att kommunkoncernen bör lämna ett gemensamt besked. Då det
är brådskande med ett besked är det lämpligt att Stadshus AB eller Linköpings
kommun deklarerade


Att Linköpings kommunkoncern tillskjuter samma belopp som de
privata finansiärerna, dock högst 3,7 mnkr.

Fördelning mellan parterna blir då en senare fråga att lösa internt i
kommunkoncernen. En förhoppning är också att Stångåstaden AB ska kunna
hjälpa till med en del av de erforderliga lägenheterna.
Stadshus styrelse föreslås, i underlag från VD, garantera finansieringen av
projektet med högst 3,7 mnkr enligt ovan.
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig positiv till ett aktivt engagemang från
Linköpings kommunkoncern samt att Stadshus AB samordnar
kommunkoncernens åtaganden gentemot produktionsbolaget
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Som underlag bifogas 4 st PM vilka beskriver skäl och motiv till
ställningstagandet.
Ekonomiska konsekvenser
Samordning av Linköpings kommunkoncerns åtagande sker genom Stadshus
AB.
Kommunala mål
Satsningen förväntas bidra till av kommunfullmäktige fastställda övergripande
mål:
2. En kommun med ett växande näringsliv.
8. En kreativ kommun.
Samråd
Samråd har skett med VD för Stadshus AB som tillstyrker förslaget.
Uppföljning och utvärdering
En återredovisning av kommunkoncernens åtaganden gentemot
produktionsbolaget ska ske under september 2018.
Kommunledningskontorets helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB

