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Regionalt växthus för ung film
1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna avtal mellan kulturnämnden och Botkyrka kommun avseende
regionalt växthus för ung film.

2

Bakgrund

2.1

Kulturnämndens tidigare beslut

Vid sammanträdet den 24 maj 2007 beslutade kulturnämnden bl a
att utöka budgeten 2007 för Film Stockholm med 500 tkr för att under
2007 stödja uppbyggnaden av och verksamheten inom ett regionalt
växthus för ung film med säte i Subtopiaområdet i Alby, Botkyrka
kommun,
att uppdra till förvaltningen att återkomma till kulturnämnden med
förslag till avtal för 2007 med Botkyrka kommun rörande samverkan
kring ett regionalt växthus för ung film med säte i Subtopiaområdet i
Alby, Botkyrka kommun,
att göra en avsiktsförklaring där kulturnämnden uttalar sin intention
att stödja den fortsatta uppbyggnaden av och verksamheten inom ett
regionalt växthus för ung film med säte i Subtopiaområdet i Alby, Botkyrka kommun, åren 2008 och 2009.
2.2

Ärendets beredning

Föreliggande ärende har beretts av Film Stockholm i samverkan med företrädare för Botkyrka kommun och föreningen Fanzingo.

Bilaga
Avtal
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3

Kulturförvaltningens synpunkter

3.1

Framarbetandet av avtalet

Under våren 2007 har företrädare för Film Stockholm, Botkyrka kommun och
Föreningen Fanzingo träffats vid upprepade tillfällen för att gemensamt formulera visioner och innehåll i en Växthusverksamhet. Därvid har parternas
olika roller och kompetenser varit föremål för diskussion innan avtalets slutliga formuleringar formats. Det avtal och därtill hörande bilagor som här föreligger är formulerade tillsammans och godkända av parterna. Man är också
överens om att se höstens arbete som en tid att pröva formerna för samarbetet
och att före november månads utgång ha formulerat riktlinjer för samarbetet
tiden 2008 – 2009 för vilken kulturnämnden utfärdat en avsiktsförklaring
som tillställts Botkyrka kommun.
3.2

Parternas roller

Föreningen Fanzingo har idag en roll som lokal aktör med inriktning på att
stötta unga människor som önskar utveckla sitt berättande inom olika medier.
Man arbetar med stor flexibilitet och korta beslutsvägar för att ge unga utan
erfarenheter av offentliga förvaltare en möjlighet att komma till tals och få
kunskaper som ger möjligheter att gå vidare inom sitt skapande. Genom att stå
utanför etablissemanget står man nära de unga och kan anpassa sina insatser
till vad som är mest gångbart för tillfället.
Film Stockholm är en regional aktör med uppdrag från myndigheten Svenska
Filminstitutet och Stockholms läns landsting att verka för den filmkulturella
utvecklingen i hela länet. Genom en utarbetad strategi för den pedagogiska
verksamheten och för stöd till unga filmare söker man se till att alla åldrar och
hela länet har likartade möjligheter att få tillgång till upplevelser och eget skapande. Detta sker i samverkan med olika lokala aktörer. Långsiktighet och
kontinuitet är nödvändiga ledord i det arbetet.
Genom samverkan kopplas de olika kompetenserna ihop och i mötesplatsen
Växthuset kan unga berättare och semiprofessionella filmare möta de etablerade nätverken och lära av varandra. Tillsammans skapar man en kreativ arena samtidigt som var och en behåller sin egenart och uppdrag.
3.3

Budget

Den budget som redovisas i bilaga är framarbetad av parterna tillsammans och
får betraktas som preliminär, då verksamheten skall byggas upp under hösten
2007 och det inte är möjligt att i detalj förutse storleken på de olika posterna.
Redovisad budget omfattar enbart de ”extra” medel som parterna ställer till
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förfogande för verksamheten. Båda parter kommer också att gå in med medel
ur sina respektive ordinarie budgetar vilket inte redovisas här. För Film Stockholms del innebär det minst en halvtids tjänst samt ekonomiskt stöd till sin
målgrupp. Vid uppdelningen av budgetposterna har hänsyn tagits till de båda
aktörernas särskilda roller och kompetenser.
3.4

Information om verksamheten

Information om Växthuset kommer att finnas på kulturförvaltningens hemsida liksom på Botkyrka kommuns hemsida. En eventuellt särskild hemsida för
Växthuset diskuteras och tas beslut om under hösten 2007.

Hans Ullström

