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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-05-03 kl. 15:00-15:10

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Ansökan från Film i Skåne om bidrag till Tunna blå linjen
säsong 2

STK-2021-478
Sammanfattning

Film i Skåne har kontaktat stadskontoret med ett önskemål om bidrag på 2 000 000 kronor
avseende medfinansiering av produktion av tv-serien Tunna blå linjen säsong 2. Sista
avsnittet av den kritikerrosade tv-serien Tunna blå linjen säsong 1 har precis sänts på SVT,
och det står nu klart att serien slagit rekord i antalet tittare på SVT Play. Aldrig någonsin har
en dramaserie haft ett sådant genomslag och skapat ett så stort engagemang hos sin publik.
Endast melodifestivalen har ett större genomslag.
Malmö stad föreslås medfinansiera tv-serien Tunna blå linjen säsong 2. En satsning som
ligger väl i linje med Malmös ambitioner av att vidareutvecklas som filmstad samt med
Malmös satsningar på kulturella och kreativa näringar.
Stadskontoret föreslår härmed efter en bedömning ett anslag om 1 500 000 kronor i bidrag
till produktionen av tv-serien Tunna blå linjen säsong 2. Medlen ska fördelas över två år med
utbetalning av 500 000 kronor år 2021 samt 1 000 000 kronor för år 2022. Bidraget utbetalas
till Film i Skåne som i sin tur förmedlar bidraget till produktionsbolaget Anagram Sverige.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beviljar Film i Skåne bidrag om 500 000 kronor som
medfinansiering för genomförande av tv-serien Tunna blå linjen säsong 2 ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2021. Bidraget utbetalas till
Film i Skåne som i sin tur förmedlar bidraget till produktionsbolaget Anagram.
2. Kommunstyrelsen beslutar att i nämndsbudget 2022 beakta medel om 1 000 000
kronor till Film i Skåne som medfinansiering för genomförande av tv-serien Tunna
blå linjen säsong 2 ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2022.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att inför budgetåret 2022 initiera ett
ärende för att verkställa beslutet och att beloppet om 1 000 000 kronor ska belasta
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar. Bidraget utbetalas till Film i
Skåne som i sin tur förmedlar bidraget till produktionsbolaget Anagram.
4. Kommunstyrelsens beslut förutsätter övrig medfinansiering enligt den
finansieringsplan som angetts.
5. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att Malmös stads medverkan tydligt exponeras i
information och marknadsföring av produktionen, i den mån det är möjligt.
6. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att Malmö stad i samverkan med
produktionsbolaget Anagram Sverige får möjlighet att utveckla samarbeten i Malmö
kring exempelvis galapremiär, mentorsprogram för unga, fotoutställning,
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fiktionsturism, marknadsföring, kommunikation etc.
7. Kommunstyrelsen anmodar Film i Skåne att senast den 31 december 2023 lämna en
skriftlig utvärdering, resultatuppföljning och dokumentation avseende produktionen
till stadskontoret.
8. Kommunstyrelsens beslut förutsätter att beslutade och utbetalda medel till
evenemang och arrangemang som ställts in på grund av covid-19-pandemin och som
inte planeras flyttas fram, ska återbetalas i sin helhet förutsatt att bidragsmottagaren
inte har upparbetade kostnader. För att behålla bidragsdelen motsvarande
upparbetade kostnader ska bidragsmottagaren styrka kostnaderna genom inlämnande
av ekonomisk redovisning till stadskontoret.
9. Kommunstyrelsens uppmanar Film i Skåne att vid varje tidpunkt iaktta gällande
bestämmelser i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar samt följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Beslutsunderlag
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