FILM STOCKHOLM
Kerstin Olander

2008-04-11

Brev till Karin Wästberg / kulturnämndens ledamöter
Personalen vid Film Stockholm har tagit del av kulturnämndens beslut att hänskjuta ärendet
om vår avknoppning till allmänna utskottet i landstingsstyrelsen. Vi har förstått att ärendet där
kommer att beredas och att det möjligen inte kommer att tas upp till beslut förrän efter
sommaren.
Under det gångna året har i snitt ett halvt årsverke av Film Stockholms fåtaliga personalstyrka
använts till att bereda frågan om vår avknoppning. Det har därtill skapat oro, stress och
omöjliggjort de anställningar och omgrupperingar vi länge planerat för. Vad vi mest av allt
vill ha nu är arbetsro och möjlighet att lägga alla våra resurser på vår verksamhet.
Vi är beredda att driva resurscentret Film Stockholm i egen regi med personalen som ägare
och SLL som huvudman. Det är ett bättre alternativ än att läggas ut på annan huvudman då vi
har tidigare dåliga erfarenheter av detta. Om landstingsstyrelsens beslut innebär avslag till
avknoppning önskar vi diskutera möjligheten att vara kvar i landstingets organisation. Att
påbörja en ny process för att hitta en annan organisatorisk lösning skulle för personalen
innebära en oerhört arbetsam insats och ett svårt energitapp.
Det finns ändå möjlighet att verksamheten ska få del av de positiva samordningsvinster som
en samlokalisering med andra professionella filmorganisationer innebär - oavsett om Film
Stockholm drivs av kulturförvaltningen eller i egen drift. Vi har två rum bokade på adressen
Bergsundsstrand 39 i en gemensam lösning med Filmcentrum, Tempo dokumentärfestival,
Cinemafrica och Folkets Bio. Förutom de synergier som uppstår av samlokaliseringen så är
också hyreskostnaderna för denna lokal endast hälften av vad vi tidigare räknat med då vi
tittat på lokaler i Solna och Hammarby. Det är vår absoluta önskan att vi ska kunna flytta dit
redan innan sommaren. De andra organisationerna flyttade in 1 april i år och vi kan inte låta
dem vänta på besked.
Med förhoppning om förståelse och positivt besked.
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