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§26 Fortsatt medlemskap i Filmregion Stockholm ——Mälardalen under
2017

INLEDNING
Sala kommun har varit medlem i Filmregion Stockholm —Mälardalen under ett år.

Syftet har varit att främja tillväxt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och

digitala media.

Beredning
BilagaKS2017/23/1,Missiv
Bilaga KS201//23/2, Medlemskapets innehåll

Turismstrateg Carina Nohrs föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttansöka om fortsatt medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen under 2017,
samt

att anvisa 89.200 kronor för medlemskapet. att täckas ur eget kapital.

Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Carola Gunnarssons [C] yrkande.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttansöka om fortsatt medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen under 2017,
samt

m anvisa 89.200 kronor för medlemskapet, att täckas ur eget kapital.
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Utlåtande om Salasmedlemskap i Filmregionen Stockholm Mälardalen 2016

Nu har Salavarit medlem i Filmregionert i ett år. Detta har fört med sig flera olika positiva sakersom att
Salaär en plats att räkna med gällande locations, platser för tilminspelning, vi blir tillfrågade när man
planerat'for kommande filmer, kommunikationen har stärksmellan ossoch Filmregionen. Salahar haft
en filmkommissionéir på besöksom rekat vår destination. Vi får möjlighet att medverkapå träffar och
bygga nätverk.

Detharnu blivit klart att tv-serienJordskott,säsong 2 med8 nyaavsnitt.kommeratt spelasin. Salaoch
Stockholm kommer att vara inspelningsplatserna.

Filmbolaget och övriga inblandade har mycket godaerfarenheterfrån Salakommun under första
säsongensinspelning för någraår sedan.Man sermed stor förhoppning fram emot att få komma tillbaka
till Sala igen. Detta är mycket positivt för oss som stadoch kommun och det bör vi dra nytta av.

Att vara en filminspelningsplats skaparmöjligheter som vi sedankan användaossav i vår
marknadsföring och det gynnar vår besöksnäring.

.lagrekommenderaroch hoppasatt Salakommer att fortsättaatt vara medlem i F ilmregionen 2017, då
detta har gett ossoch ger oss flera positiva möjligheter och framtida samarbetensom bådeSalas
kommuninvånare, itäriitgsliv och besökarehar glädje och nytta av.

Carina Nohrs, Turismstrateg, Företagarccntrum i Sala

Nedan ett utdrag från Filmregionens hemsida somförklarar och stärker effekten av att vara medlem:

Film är inte bara en viktig kulturform. Film skapar tillväxt och arbetstillfällen. Allt fler kommuner
och regioner arbetar strategiskt för att attrahera film- och TV-produktioner. Millennium i
Stockholm-Mälardalen, Inga Lindström i Sörmland och Wallander i Skåne är exempel på hur film
och TV kan skapa marknadsföring och stimulera turism- och besöksnäringen.

STIMULERAR DEN LOKALA EKONOMIN

När en produktion kommer till ett samhälleså innebärdet en skjuts för den lokala ekonomin. Effekten på
scrvicesektornär närmastomedelbar. Filmtcamet behöveren rad olika tjänster och produkter på plats:
hotell, restaurang, catering med mera.
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MARKNADSFÖRINGSEFFEKT

En film eller TV-seric är många gångerett närmastoslagbart instrument för en kommun eller stadatt nå
ut till en nationell och internationell publik. Det stintulerar turismen, vilket genererarjobb inom
besöksnäringen.Det skaparspin-olT-effekteri form av möjligheter för kommunen och lokala
entreprenöreratt utveckla nya tjänster och produkter for att hakapå det ökade intressetfrån omvärlden.

STÄRKERVARUMÄRKE OCH LOKAL IDENTITET

Förstärkningcnavvarumärketgäller intebaraexternt.Mångagångerutvecklasdenlokalastoltheten.Den
egnaidentiteten stärksav känslanatt ”vi har något som restenav världen är intresseradav".

PARTNER FÖR TILLVÄXT

Filmregioit Stockholm-Mälardalen är en medlemsorganisationför kommuner som vill användasig av
film ochTV för attökakonkurrenskraften,skapatillväxt ochjobb.

.....Slmpå trtdragfrcin Filmreg:'0nen.s'hemsida
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Stärker konkurrenskraften genom innovativt projekt

Smart Kreativ Stad -filmen spelar en nyckelroll i stadsrummet.

- Möjlighet för medlemmar inom Stockholms län:
- Delta i Smart KreativStadsgilotstudier/testlabb.Varjeår genomförstre

testlabb/pilotstudier fördelade bland medlemmarna. Mediemskap i
Filmregionen är en förutsättning.

- Tillgång till Smart Kreativ Stads kreatörspool.
- Tillgång till den digitala handbok som skapas inom Smart Kreativ Stad

där teori och praktik utvärderas under projektets gång.

- Möjlighetför medlemmarutanförStockholmslän:
- Tillgång till information om Smart Kreativ Stads arbete och bjuds in till

minst två seminarier per år (testlabb/pilotstudier kan dock enbart
genomföras hos medlemmari Stockholms lån)

- Tillgång till Smart Kreativ Stads kreatörspool.
- Tillgång till den digitala handbok som skapas inom Smart Kreativ Stad

där teori och praktik utvärderas under projektets gång.
- TillgångFilmregionenskompetensför att kunnastartaeget Smart

Kreativ Stad-projekt i uppstartsseminarium/workshop som kommunen
anordnar.

- Smart Kreativ Stad - direktkontakt med filmbransch:
- Kreatörspoolen
- Pilotstudier/testlabb(Slår)
- Seminarier/workshops

Forum för kunskap inom de kreativa och kulturella närinqarna
Filmregionen är en kunskapsorganisation inom kreativa och kulturella näringarna. Vi
sammanför branscherna film, TV och digitala media med andra sektorer inom
Stadsutveckling såsom IT, fastigheter och arkitektur samt universitet och högskola.

- Seminarier och träffar
Filmregionen anordnar träffar och seminarier med filmare och andra
representanterfrån de kreativaoch kulturellanäringarna.Påså vis får
Filmregionens medlemmar tillgång till aktuella perspektiv, trender och insikter
samt stärker sina nätverk inom de kreativa och kulturella näringarna.
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Medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen

Vad medlem får genom sitt medlemskap i Filmregionen och
vad medlem behöver tillhandahålla.
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Medlemskapets innehåll

 Sammanfattning
Medlemskap i Filmregioneninnebär:

- Konkretservicekringfilminspelningar
- Stärkt konkurrenskraftinom KKN och innovation
- Medlemsträftarochinspirerandemötenmedfilmbranschen
° Marknadsföring

Filmkommissionär service

- Kompetensutveckling:Filmkommissionentillhandahållerkompetensutveckling
av medlemskommunför att säkerställaatt den är inspelningsvänligoch bra på

att ta emot filminspelningenBLa. genom lokalaworkshopsdär
filmkommissionenutbildartjänstemänom vad det innebärnär en
filminspelningkommertillstan.

- Stödochexpertisförförenklingav tillständshanterinq:
Filmkommissionentillhandahållerstödoch expertistillmedlemskommuni
dess kontaktermed filmproduktionerintresseradeav inspelningi kommunen
samtvadgällerskapandetav lokaltnätverkförförenklingav logistikoch
tillståndshantering.

- Systematiskkvalitetssäkring:Filmkommissionentillhandahålleren tydligt

specificeradpunktlistasom en medlemskommunböruppfyllaföratt vara

inspelningsvänlig.

- Digitalbildbank:Filmregionentillhandahålleren bildbankav inspelningsplatser
hos medlemmarnaoch säkerställerdriftoch underhållav densamma.
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Medlemsträffar och inspirerande möten med filmbranschen

Filmregionen arrangerar varje år uppskattade träffar mellan medlemmarna och
filmbranschen. Inspirerande träffar medlemmarna får träffa producenter,
skådespelare och regissörer!

Minst två qemensamma träffar per år till viika samtliqa medlemmar bjuds in:
° Ett på hösten i samband med Stockholms filmfestival

- Ett på våren i samband med årsmötet

l samband med höstens medlemsmöte i anslutning till Stockholms filmfestival

anordnas Filmregionens årliga branschmingel där medlemmarna får träffa ett stort

antal representanter från filmbranschen och vice versa.

Möte/evenemang med produktionsteam lokalt:

- l samband med produktioner som Filmregionen supportat finansiellt och/eller

filmkommissionårt kräver Filmregionen i motprestation att produktionen

anordnar ett lokalt event där nyckelpersoner från produktionen (t.ex.

producent, regissör och skådespelare) informerar om produktionen.

Exempei på typ av event:
- informationsmötekringproduktionen
- Förhandsvisningav filmen medförmingelochmiddag

Marknadsföring av regionenlmedlemmarna nationellt och internationellt

- Filmregionen marknadsför regionen som inspelningsplats på filmfestivaler -
både nationellt och internationellt.

Systematiserad medlemskontakt

- Årliqa besök av Filmregionens vd och CRM-ansvarig

Minstett besökperår hos varje medlemskommun.Detär ett tillfälledå vi
uppdaterar utsedd kontaktperson från kommunen om vår verksamhet samt får

informationom medlemmensbehovoch önskemål.

' Startpaket för nya medlemmar

Varje ny medlem får ett uppstartsmöte där vi tydliggör medlemskapets

innehåll,vad Filmregionenkan levereraoch vad somkrävsav medlemmenför
ett fungerande samarbete.
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Det här behöver medlem säkerställa och tillhandahålla för att få ut

mesta möjliga nytta med medlemskapet i Filmregionen.

- Utsekontaktpersonsomansvararförmedlemskapeti relationtillFilmregionen
- Verka föratt värva fler medlemmari Filmregionen
- Ge en tydligbildav deras filmstrategi
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