KUN 2010-01-21, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-01-08
KUN 2010/4
Handläggare:
Hans Ullström
Kerstin Olander

Verksamhetsplan 2010 för Film Stockholm
1

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa verksamhetsplan 2010 för Film Stockholm enligt förvaltningens
förslag.

2

Bakgrund

Film Stockholm är en av de sju länsfunktioner som kulturnämnden stöder.
Sedan halvårsskiftet 2005 är Film Stockholm inordnat i kulturförvaltningen.
Från 2001 och fram till sista juni 2005 var Stockholms filmfestival huvudman
för Film Stockholm som organisatorisk drevs i ett separat aktiebolag.
2.1

Kulturnämnden fastställer verksamhetsplan och -berättelse

Från och med 2009 fastställer kulturnämnden, på samma sätt som fallet är för
den andra länsfunktionen som bedrivs inom kulturförvaltningen – Länshemslöjdskonsulenterna, årligen verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Dokument som obligatoriskt skall inges till Svenska filminstitutet (SFI) som en
del i systemet med statligt stöd. I samband med ansökan om statligt stöd för
2010 har förvaltningen under hösten 2009 lämnat en preliminär verksamhetsplan till SFI.
SFI har under 2009 sett över kriterier och fördelning av stödet till regionala
filmresurscentrum. Med de nya kriterierna för verksamhetsstöd har Film
Stockholm för 2010 fått en ökning av det statliga stödet med 300 tkr, från 950
tkr till 1 250 tkr 2010.
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Kulturförvaltningens synpunkter

Så som alla länsfunktioner så har Film Stockholm ett statligt uppdrag. SFI har
nyligen reviderat och förtydligat uppdraget. 2010 har regionala resurscenter i
uppdrag att:
1. Initiera, samordna och utveckla kommunernas filmpedagogiska verksamhet i skola och på fritid,
2. främja visning och spridning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf,
3. stödja talangutveckling och växthusverksamhet med tonvikt på unga
filmskapare.
I begränsad omfattning kan stödet från SFI också användas till att stimulera
och utveckla kort- och dokumentärfilmsproduktionen i länet. Det statliga stödet har för 2010 ökat med 300 tkr till 1,250 mnkr.
Kulturnämnden i Stockholms läns landsting har därtill givit Film Stockholm
uppdraget att följa och stödja den filmkulturella utvecklingen i länet.
Under 2010 kommer arbetet inom de tre områdena delvis ske i samverkan
med landstingen i Sörmland och Västmanland och Regionförbundet i Örebro.
Före april månad beräknas ett besked komma från EU-sekretariatet avseende
projektet Young Baltic Narratives.
Verksamhetsplanen innefattar även utveckling av ”Film i vården” som en
breddning av kulturförvaltningens verksamhet med Kultur i vården – se även
Slutlig budget för kulturnämnden 2010 med plan för 2011 och 2012 (KUN
2009/533).
Avsnitt 2.4 i verksamhetsplanen – Vision 2010 – skall inte ses som något
ställningstagande från kulturnämndens sida utan är Film Stockholms bedömning av erforderlig volym på verksamheten för möta behoven i en region.
I övrigt hänvisar förvaltningen till bilagt förslag till verksamhetsplan för 2010.
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