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Landstingsstyrelsen

Insatser med syfte att förenkla administrationen i
samband med, och förmedla en positiv bild till,
inspelning av film i landstingets lokaler.
Ärendebeskrivning
År 2009 gav landstingsfullmäktige kulturnämnden i uppdrag att
kulturförvaltningen ”vid behov ska bistå filmare som vill använda
landstingets lokaler när de producerar film”. Kulturnämndens stödjer sen
tidigare Stockholm Film Commission som förmedlar inspelningsplatser och
tjänster vid filminspelning i Stockholmsregionen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2010-12-17
Tjänsteutlåtande, Kulturförvaltningen, 2010-08-12, KUN 2010/393
Beslut i Kulturnämnden, 2010-08-12 § 67, KUN 2010/393
Ärendets beredning
Film Stockholm har handlagt ärendet genom dels en fördjupning i filmbranschens behov och förutsättningar vid filminspelning, dels genom att
skapa en dialog med representanter från landstingets fastighetsbolag
Locum, vårdgivare samt andra förvaltningar inom SLL. Samtliga förvaltningar och bolag har inbjudits att anmäla kontaktpersoner för filminspelning samt att delta i ett möte för att diskutera förutsättningar för
filminspelning i främst vårdlokaler.
På detta möte deltog representanter från de landstingsdrivna akutsjukhusen, Patientnämndens förvaltning, regionplanekontoret, SLSO, Locum
AB samt landstingsstyrelsens förvaltning (LSF).
Därefter har Kulturnämnden, vid sammanträde den 12 augusti 2010,
beslutat om ett förslag till insatser för att underlätta för filmproducenter att
utnyttja landstingets lokaler för professionell filmproduktion, samt övergripande regler för hur sådana insatser ska regleras.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att utse Stockholm Film Commission som kontaktfunktion gentemot
landstinget för de professionella filmare och produktionsbolag som önskar
filma i landstingets lokaler,
att upplåtelse av lokaler för filminspelning skall vara avgiftsfri för
professionella filmare och produktionsbolag vad avser verksamhet i
landstingets regi i landstingsägd lokal,
att vårdgivare eller Locum AB får ta betalt av professionella filmare och
produktionsbolag för kringkostnader i samband med lokalupplåtelsen
undantaget lokalhyra,
att ett avtal upprättas mellan å den ena sidan vårdgivaren eller Locum AB
och, å den andra sidan, den professionella filmaren eller produktionsbolaget,
att kulturförvaltningen/Film Stockholm och LSF genomför en gemensam
informationsinsats med syfte att förenkla administrationen i samband med
och förmedla en positiv inställning till professionell inspelning av film i
landstingets lokaler.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Syftet med de föreslagna insatserna är dels att underlätta administrationen
i samband professionell inspelning av film i landstingets lokaler, dels att
bidra till en positiv inställning till sådan filmproduktion.
Bakgrund
Förslaget till insatser har tagits fram efter ett beslut i landstingsfullmäktige,
som 2009 gav Kulturnämnden i uppdrag att nämndens förvaltning vid
behov ska bistå filmare som vill använda landstingets lokaler när de
producerar film. Återkommande kommer det förfrågningar till olika delar
av Landstinget om det är möjligt att få tillgång till landstingets lokaler och
miljöer i samband med företrädesvis filmproduktion som kräver tillgång till
vårdmiljöer. Efter beredning har Kulturnämnden föreslagit vilka insatser
som bör vara aktuella för att landstinget så långt som möjligt ska kunna
tillmötesgå filmbranschens önskemål och behov.
Överväganden
Genom att utse en central funktion (Film Stockholm) som samordnar och
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värderar de förfrågningar som idag kommer till olika delar av landstingets
verksamheter skapas förutsättningar för att tillgodose de önskemål som
filmproducenterna har och de krav som verksamheterna ställer för att
kunna bistå med lokaler som kan användas i produktionen.
All extern verksamhet som äger rum parallellt med ordinarie uppgifter
inom vården och kollektivtrafiken måste omgärdas med strikta regler vad
gäller sekretess, integritet och säkerhet, samt arbetsmiljö. Om det finns risk
för att produktionen inte kan ske utan att dessa grundregler är uppfyllda,
ska den inte genomföras.
Beslut om en verksamhet ska medverka med lokaler, utrustning och
tjänster i samband med en filmproduktion ska fattas av behörig företrädare
för den verksamhet som berörs, alternativt, om det rör sig om tomställda
lokaler, av Locum.
De verksamheter som berörs ska kräva skälig ersättning för de
omkostnader som uppstår till följd av filmproduktionen. Det kan gälla
kostnader för utrustning, personal eller andra resurser som krävs för att
filmproduktionen ska kunna genomföras.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Eftersom Locum eller den verksamhet som bistår vid filmproduktionen har
rätt att ta betalt för kringkostnader ska det inte uppstå några för landstinget
negativa kostnadseffekter.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Mona Boström
Landstingsdirektör
Bodil Tingsby
Kommunikationsdirektör
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